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Od redaktora naczelnego 

Szanowni Państwo,

Równo 100 lat temu Polska ponownie pojawiła się na mapach Europy. 
Wydarzenie to, jakże radosne dla naszych przodków, było następstwem 
splotu różnych wypadków natury politycznej, dyplomatycznej i militarnej. 
Redakcja „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, w porozumieniu z człon-
kami Rady Naukowej naszego czasopisma, postanowiła uczcić tę wspaniałą 
rocznicę, wydając numer specjalny poświęcony militarnym aspektom odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Do naszego projektu zaprosiliśmy uznanych badaczy XX-wiecznej hi-
storii Polski, których nazwiska i dotychczasowy dorobek stanowią rękojmię 
potraktowania tego jakże ważnego tematu z odpowiednią starannością. Po-
nadto w niniejszym tomie wyniki swoich badań prezentują także pracow-
nicy Wojskowego Biura Historycznego. Szerokie spektrum zagadnień – od 
problematyki Ober-Ost, czyli niemieckiej armii na wschodzie w 1918 r., 
która była u zarania Polski zagrożeniem wiszącym nad nami niczym miecz 
Damoklesa, poprzez POW, Korpusy Wschodnie, Armię Polską we Francji, 
powstanie wielkopolskie, początki polskich naczelnych władz wojskowych 
i bezpieczeństwo wewnętrzne odradzającej się Rzeczpospolitej – zapewnia 
reprezentatywność tematyczną. Niezwykle cennym uzupełnieniem artyku-
łów jest krytyczna edycja dokumentów POW ze zbiorów Wojskowego Biura 
Historycznego – Centralnego Archiwum Wojskowego z rozbrajania oku-
pantów na terenie Polski w listopadzie 1918 r. Dokumenty te są niezbitym 
dowodem na to, że odrodzenie naszej Ojczyzny nie było pozbawione krwa-
wego dramatyzmu. 

Życząc wszystkim Czytelnikom ciekawej lektury, niezmiennie zapraszam 
do publikowania wyników swoich badań na łamach „Przeglądu Historycz-
no-Wojskowego”.

Chwała niepodległej Polsce!

Daniel Koreś



Art ykuły i  studia



Jarosł aw Centek

Niemieckie wojska lądowe  
na froncie wschodnim w listopadzie 1918 r.

Od zawieszenia broni na froncie wschodnim do  zawarcia 
traktatu brzeskiego

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w  1918 r. stała się 
przyczyną powstania na ten temat szeregu publikacji. Jednakże skupiają się 
one na rodzącej się państwowości czy powstającym wojsku polskim. Celem 
niniejszego artykułu zaś jest ich uzupełnienie przez nakreślenie tła, jakie 
stanowiły pokaźne siły niemieckie, podległe Naczelnemu Dowództwu Ar-
mii Cesarstwa Niemieckiego (Oberbefehlshaber-Ost, dalej: Ober-Ost).

W polskiej historiografii zagadnienie sił niemieckich na froncie wschod-
nim w listopadzie 1918 r. poruszano dotychczas głównie na marginesie in-
nych studiów1. Istnieją również pozycje przyczynkarskie, dotyczące jednak-
że sytuacji na wybranych obszarach2. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 
teksty napisane przed 1989 r. niejednokrotnie były wyraźnie nacechowane 
ideologicznie, marginalizując przy tym kwestie militarne3.

Niniejszy artykuł nie aspiruje do wyczerpania podjętej problematyki, 
a  jedynie, jak wspomniano wcześniej, ma nakreślić tło dla listopadowych 
wydarzeń, które przyniosły Polsce niepodległość.

1 Np. T. Paluszyński, Walka o  niepodległość Łotwy 1914–1921, Warszawa 1999; W. Mę-
drzecki, Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku, Warszawa 2000.
2 P. Łossowski, Ewakuacja niemieckiej grupy wojsk „Kijów” z Ukrainy (listopad 1918 – luty 
1919), „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1988, t. 30, s. 277–294; M. Wrzosek, Zi-
mowo-wiosenne operacje wojsk niemieckich i austro-węgierskich na Ukrainie w 1918 r., „Dzie-
je Najnowsze” 1992, nr 3, s. 13–22; J. Centek, Ewakuacja wojsk niemieckich z ziem litewskich 
po zakończeniu I wojny światowej, „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej 
i Państw Bałtyckich” 2009, s. 467–494.
3 Zob. np. S. Kamiński, Wyparcie wojsk niemieckich z Estonii i Łotwy w  latach 1918–1919, 
cz.  1, „Zapiski Historyczne” 1978, z. 1, s. 59–78; cz. 2, „Zapiski Historyczne” 1978, z. 2, s. 231–247.
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Zagadnienie funkcjonowania i  oddziaływania sił niemieckich na fron-
cie wschodnim od listopada 1918 r. po ich ostateczną ewakuację wciąż wy-
maga dogłębnego zbadania poprzez kwerendy w  archiwach niemieckich, 
polskich, rosyjskich, litewskich, łotewskich, estońskich, białoruskich oraz 
ukraińskich. Warto przy tym również uwzględnić sojusznicze siły austro-
-węgierskie, które stacjonowały na Ukrainie, a co za tym idzie również i ar-
chiwa austriackie i węgierskie.

* * *

Od 1 listopada 1914 r. wszystkie niemieckie jednostki walczące przeciw-
ko Rosji zjednoczono w ramach Ober-Ost. Dowództwo to miało za zadanie 
koordynowanie działań wojennych na tym froncie. W  wyniku ofensywy 
rozpoczętej 2 maja 1915 r. pod Gorlicami, pod kontrolą państw centralnych 
znalazły się rozległe obszary zachodniej Rosji, co spowodowało powołanie, 
podległej Ober-Ost – administracji wojskowej, mającej za zadanie eksplo-
atację tych obszarów dla potrzeb wysiłku wojennego.

Z kolei południowy odcinek frontu wschodniego podlegał pod dowódz-
two austro-węgierskie, jednakże obok związków operacyjnych monarchii 
naddunajskiej walczyły tam również różne siły niemieckie.

Na front wschodni od lipca do końca października 1917 r. przybyło 
w sumie 17 niemieckich dywizji piechoty. W tym samym czasie wycofanych 
zostało 18 niemieckich i 7 austro-węgierskich wielkich jednostek tego typu4. 
Widać zatem wyraźnie, że wybuch rewolucji lutowej w Rosji nie oznaczał 
jeszcze wyłączenia jej z  wojny, przyczynił się jednakże do osłabienia jej 
wysiłku militarnego. Po początkowych sukcesach tzw. ofensywy Kiereń-
skiego, siły państw centralnych zdołały przejść do potężnej kontrofensywy 
pod Złoczowem5, obracając wniwecz wszystkie zdobycze rosyjskiej operacji. 
W październiku 1917 r. Niemcy, wykorzystując oddziały szturmowe, zdo-
łali opanować Rygę. W wyniku ofensywy w rejonie Inflant opanowali tak-
że Jēkabpils (niem. Jakobstadt) oraz Archipelag Zachodnioestoński (Wyspy 
Moonsundzkie)6.

Sytuacja nie tylko w armii rosyjskiej, ale i w całym kraju systematycznie 
się pogarszała. Gdy w  nocy z  6 na 7 listopada wybuchła rewolucja zwa-
na październikową7, zwycięscy bolszewicy nie byli już zainteresowani kon-
tynuowaniem wojny z  państwami centralnymi, dla nich priorytetem było 

4 Der Weltkrieg 1914 bis 1918, t. 13, Berlin 1942, s. 207.
5 Ibidem, s. 148–179. 
6 Ibidem, s. 189–205; А. М. Косинский, А. Г. фон Чишвиц, Моонзунд 1917. Последнее 
сражение русского флота, Москва 2009.
7 Według stosowanego wówczas w  Rosji kalendarza juliańskiego była to noc z  24 na 25 
października.
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zwycięstwo w wojnie domowej. Z tego względu szybko, bo już 15  grudnia, 
w Brześciu nad Bugiem zawarto zawieszenie broni8.

Rozejm na wschodzie był Niemcom bardzo potrzebny, gdyż umożliwiał 
przerzucenie sił na zachód i podjęcie próby rozstrzygnięcia wojny poprzez 
przeprowadzenie wiosną 1918 r. wielkiej ofensywy we Francji9. Szacowali, 
że pozwoli im to wycofać z frontu wschodniego nawet 45 dywizji10. 

Do realizacji planu rozstrzygającej ofensywy na zachodzie potrzebna była 
koncentracja wszystkich dostępnych sił. Z tego względu oddziały ze wschodu 
oddały na front zachodni przeważającą większość przydatnych bojowo jedno-
stek. Z pełnowartościowych na wschodzie pozostało jedynie kilka pułków ka-
walerii i kompanii karabinów maszynowych11. Przykładowo w samym styczniu 
1918 r. przerzucono ze wschodu na zachód cztery dywizje12.

Z oddziałów wybrano jeszcze szeregowców zdatnych do działań ofen-
sywnych i skierowano ich na front zachodni, gdzie jednak nie potrafili sobie 
poradzić w panujących tam warunkach. Ostheer została również ogołocona 
z  większości oficerów nadających się do służby liniowej13. Działania takie 
przyczyniły się do dezorganizacji sił niemieckich na froncie wschodnim14. 

Bolszewicy tymczasem, zdając sobie sprawę z  tego, że wobec Rzeszy 
znajdują się na przegranej pozycji, starali się grać na zwłokę i maksymal-
nie opóźnić ewentualne zawarcie traktatu pokojowego. Ponieważ Niemcy 
nie mieli czasu do stracenia, zmuszeni zostali do wznowienia działań na 
froncie wschodnim w celu wymuszenia podpisania układu. Gdy 18 lutego 
1918 r. upłynął termin obowiązywania rozejmu, wznowili działania wojen-
ne, bez większych przeszkód ich wojska wysunęły się na linię Don – Dniepr 
– Jezioro Pejpus15. Bolszewicy nie byli w stanie zatrzymać nawet tych osła-
bionych i  mniej wartościowych oddziałów. W  efekcie tych działań zostali 
zmuszeni do zawarcia pokoju w Brześciu nad Bugiem, a Niemcy znaleźli się 
głęboko na terytorium Imperium Rosyjskiego16.

W styczniu 1918 r. dowództwo Ober-Ost popierało koncepcję aneksji 
państw bałtyckich. Rozpoczęto od likwidacji bolszewickich struktur, które 
zastąpiono nowymi, zorganizowanymi przez władze okupacyjne. Utworzyły 

8 Der Weltkrieg..., t. 13, s. 345.
9 Szerzej zob. Der Weltkrieg..., t. 14, Berlin 1944, s. 26–259.
10 Ibidem, t. 13, s. 345.
11 Die Rückführung des Ostheeres, Berlin 1936, s. 2.
12 Der Weltkrieg..., t. 13, zał. 28b.
13 Die Rückführung..., s. 2.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 1; M. Wrzosek, Zimowo-wiosenne operacje..., s. 17 i n.
16 Szerzej zob. ibidem, s. 18.
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one również sieć sądów17. Planowano powołanie państw litewskiego i kur-
landzkiego, które miały wejść w  unię personalną z  Niemcami18. Mimo 
zawarcia traktatu brzeskiego Niemcy pozostawili w  Inflantach swoje siły 
i  prowadzili szereg działań mających na celu trwałe odłączenie tych ziem 
od Rosji, wzmacniając tam przy okazji swoje wpływy19.

Z kolei przedstawiciel Ukraińskiej Republiki Ludowej zwrócił się do 
Niemiec z  prośbą o  interwencję militarną, co zaowocowało wkroczeniem 
na Ukrainę sił niemieckich i austro-węgierskich20.

Rozwój sytuacji na wschodzie od traktatu brzeskiego 
do  rewolucji w Niemczech

Niemiecka ofensywa na froncie zachodnim rozpoczęła się 21 marca. 
Wraz z  późniejszymi działaniami, trwającymi do początku lata 1918 r., 
przyniosła atakującym znaczne zyski terenowe. Jednakże nie tylko siły En-
tenty poniosły duże straty. Armia niemiecka również zapłaciła wysoką cenę 
za te sukcesy, a  jej możliwości odbudowy potencjału militarnego były już 
wówczas mocno ograniczone. Zaczęły się pojawiać wyraźne przypadki bra-
ku dyscypliny czy jawnego oporu wobec przełożonych21.

Ostatnie uderzenie, rozpoczęte 15 lipca 1918 r., nie przyniosło tym ra-
zem przerwania frontu. Nieprzyjaciel krótko później przeprowadził kontr-
ofensywę, która złamała niemieckie nadzieje na narzucenie pokoju siłą 
również na zachodzie. Już 8 sierpnia miał miejsce „czarny dzień” armii 
niemieckiej, dla przywództwa Rzeszy stało się jasne, że zwycięstwo mili-
tarne nie jest w  tej wojnie już możliwe. Rada Koronna, która obradowała 
14 sierpnia, postanowiła wystosować prośbę o zawieszenie broni, jednakże 
chciano to zrobić dopiero po odniesieniu jakiegoś sukcesu militarnego, żeby 
móc prowadzić rozmowy pokojowe z  korzystniejszej pozycji. Tego planu 
Niemcy jednakże nie zdołali już zrealizować22.

Tymczasem Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych (Oberste Heeresleitung, 
dalej: OHL) 9 czerwca 1918 r. przygotowało dla kanclerza Georga hrabiego 
von Hertlinga ocenę sytuacji na wschodzie, w której stwierdzało, że „ze wzglę-
du na nasze braki ludzkie musieliśmy dalej osłabić nasze dywizje stojące na 

17 T. Paluszyński, Walka o niepodległość Łotwy..., s. 91.
18 Ibidem, s. 93.
19 Ibidem, s. 94–97.
20 Szerzej zob. M. Wrzosek, Zimowo-wiosenne operacje..., s. 16–22.
21 J. Centek, Reichsheer ery Seeckta (1921–1926), Warszawa 2010, s. 19.
22 W. Hoegner, Die verratene Republik. Deutsche Geschichte 1919–1933, München 1979, 
s. 15; J. Centek, Reichsheer ery Seeckta..., s. 19.
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wschodzie. Mają one siłę wypełnić swoje zadania okupacyjne. Ich siła jednakże 
nie wystarczy, jeżeli sytuacja na wschodzie się pogorszy. Przy niejasnym zacho-
waniu słabego rządu sowieckiego musimy na wszelki wypadek rozejrzeć się 
za kolejnymi sojusznikami na Wschodzie”23. Wskazywano tu przede wszyst-
kim na Finlandię, która rokowała, że Niemcy znajdą w niej „dobre wsparcie 
militarne”. Podobnie postrzegano Gruzję, która ze słabymi siłami zbrojnymi 
może pomóc „zwielokrotnić naszą siłę”. Z kolei Ukrainę widziano jedynie jako 
skład żywności i surowców, który wymagał osłony własnymi siłami24. Zwraca-
no uwagę na niestabilność władzy bolszewickiej w Rosji25. W takiej sytuacji nie 
dziwi fakt, że Niemcy uważali, że utrzymanie pokoju na wschodzie jest możli-
we głównie dzięki toczącej się wojnie domowej w Rosji26. 

Tymczasem na Ukrainie nie śpieszono się z  formowaniem sił zbroj-
nych młodego państwa. Plany sformowania regularnego wojska rozpo-
częto opracowywać dopiero w  marcu 1918 r. Gdy pod koniec kwietnia 
władzę przejął Pawło Skoropadski, wartość bojową posiadały jedynie 
Dywizja Zaporoska (9  tys. żołnierzy) oraz 1 Pułk Strzelców Siczowych 
(3  tys. ludzi)27. Było to zdecydowanie zbyt mało, żeby utrzymać spokój 
na tym terenie, nie mówiąc już o udzielaniu wsparcia państwom central-
nym. W następnym czasie rozbudowywano struktury i teoretycznie opra-
cowywano etaty jednostek, zamiast skupić się na fizycznym ich tworze-
niu, na co zabrakło w  ostatecznym rozrachunku czasu28. W  listopadzie 
1918 r. Ukraińcy przejęli przeważającą większość jednostek Floty Czar-
nomorskiej, jednakże już w  następnym miesiącu, po opuszczeniu Sewa-
stopola przez Niemców, okręty te zostały przejęte przez Francuzów, któ-
rzy z kolei przekazali je „białym” Rosjanom29.

Jako zagrożenie Niemcy postrzegali korpusy polskie. Z  tego względu za-
mierzano rozbroić je siłą30. Jako pierwszy doświadczył tego losu formujący się 
od grudnia 1917 r. II Korpus Polski. Już w maju 1918 r. został otoczony i w wy-
niku bitwy pod Kaniowem zmuszono go do kapitulacji. W  czerwcu 1918 r. 
siły austro-węgierskie rozbroiły oddziały III Korpusu Polskiego. Fakt uznania 
przez I Korpus Polski w marcu 1918 r. zwierzchności Rady Regencyjnej nie był 

23 Der Weltkrieg..., t. 13, s. 389.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 387 i n.
26 Die Rückführung..., s. 1.
27 M. Krotofil, Siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej: (listopad 1918 r. – grudzień 
1919 r.), Kijów 2011, s. 23 i n.
28 Ibidem, s. 36.
29 Ibidem, s. 34 i n.
30 Der Weltkrieg..., t. 13, s. 387.
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istotny. Latem 1918 r. został rozbrojony przez Niemców31. Widać zatem wyraź-
nie, że na tym etapie wojny Królestwo Polskie nie miało już dla Rzeszy większe-
go znaczenia. Również nie liczono już na polskiego rekruta.

W Rumunii stacjonowały wojska okupacyjne, którymi dowodził Gene-
ralfeldmarschall32 August von Mackensen. Składały się one z  czterech dy-
wizji niemieckich i  dwóch austro-węgierskich. Siły rumuńskie w  Mołda-
wii i  Besarabii prowadziły demobilizację, nie zostały jednakże rozbrojone 
i Niemcy nie mogli być pewni ich zachowania33.

General der Infanterie34 Alfred Krauß został 16 maja 1918 r. mia-
nowany dowódcą c.k. Armii Wschodniej (Ostarmee), która zajmowała 

31 Mała encyklopedia wojskowa, t. 2, Warszawa 1970, s. 98; szerzej zob. M. Wrzosek, Polskie 
formacje wojskowe podczas pierwszej wojny światowej, Białystok 1977, s. 322–358.
32 Najwyższy stopień wojskowy w siłach zbrojnych II Rzeszy, polskim odpowiednikiem jest 
marszałek Polski.
33 Der Weltkrieg..., t. 13, s. 387.
34 Generał piechoty – odpowiednik polskiego stopnia generała broni.
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austro-węgierską strefę okupacyjną Ukrainy35. Jej niemiecką częścią nad-
zorowała Grupa Armii (GA) Eichhorn (Heeresgruppe Eichhorn). Rejon 
Mińska, który zgodnie z ustaleniami traktatu pokojowego miał wrócić do 
Rosji Sowieckiej, był obsadzony przez 10 Armię oraz Grupę Armijną „D” 
(Armee-Abteilung D)36. Na terenie Litwy utworzono zarząd wojskowy (Mili-
ärverwaltung Litauen), a Inflanty podporządkowano dowództwu 8 Armii37.

Jak zapisano w niemieckiej oficjalnej historii I wojny światowej: „także 
po pokojach w Brześciu Litewskim i Bukareszcie, jak i po zakończeniu ope-
racji w Finlandii oraz na Ukrainie jeszcze pewne kwestie pozostały otwar-
te, dla których rozwiązania konieczna mogłaby być siła militarna”38. Przede 
wszystkim jednak latem 1918 r. siły niemieckie na wschodzie miały zajmo-
wać się głównie zagwarantowaniem dostaw żywności do Rzeszy39. Przykła-
dowo dowódca 10 Armii, generał von Falkenhayn, zorganizował system 
odtransportowywania materiału wojennego z Białorusi do Niemiec40. Jego 
siły miały oprócz tego za zadanie pilnowanie frontu długości 400 km przed 
penetracją przez uzbrojone grupy41. Wartość bojową armii, oprócz oczy-
wiście zabrania najlepszych żołnierzy na front zachodni, ograniczało tak-
że niewystarczające wyposażenie w środki transportowe. Dodatkowo słaba 
przepustowość kolei ograniczała jej mobilność operacyjną42.

Jesień 1918 r. – katastrofa państw centralnych

Uwagi ogólne
Jako pierwsza z  państw centralnych załamała się Bułgaria, która już 

30  września 1918 r. podpisała zawieszenie broni z Ententą. W takiej sytu-
acji siły niemieckie, które znajdowały się na froncie bałkańskim, rozpoczęły 
odwrót za Dunaj. Pierwsze z nich znalazły się na północnym brzegu rzeki 
25 października43.

35 Ibidem, s. 389.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 387.
39 Die Rückführung..., s. 3.
40 H. Afflerbach, Falkenhayn. Politisches Denken und Handeln im Kaiserreich, München 
1994, s. 487.
41 Ibidem, s. 486.
42 Ibidem.
43 A. Dieterich, Weltkriegsende an der mazedonischen Front, Oldenburg 1928, s. 172–174; 
J. Centek, Kawaleria niemiecka w  latach 1918–1921 [w:] Do szarży marsz, marsz... Studia 
z dziejów kawalerii, t. 1, Toruń 2010, s. 488.
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Druga z kolei z wojny wyłamała się Turcja, która 30 października 1918 r. 
podpisała zawieszenie broni na pokładzie pancernika HMS „Agamemnon”. 
Konieczna okazała się ewakuacja znajdujących się na jej terytorium oddzia-
łów austro-węgierskich, a przede wszystkim niemieckich44.

Chwiała się również armia niemiecka. Pod koniec września 1918 r. OHL 
zwróciło się z nerwowym żądaniem dostarczenia kolejnych sił na front zachod-
ni45. Na wschodzie Niemcy jesienią 1918 r. posiadali łącznie prawie 190 bata-
lionów landszturmu, z których blisko 35 znajdowało się na terenie General-
nego Gubernatorstwa Warszawskiego46. Łącznie Ober-Ost miało do dyspozycji 
siły stanowiące ekwiwalent około 20 dywizji piechoty i 3 dywizji kawalerii47.

Nie były to jednak siły nadające się do walki na polach bitew Francji. Nie-
mniej podejmowano wiele kroków, które miały na celu pozyskanie kolejnych 
żołnierzy do tego celu. Przykładowo dla wyciągnięcia żołnierzy łączności z ob-
szaru tyłowego Rzeszy, a także terenów nadzorowanych przez Ober-Ost utwo-
rzono na początku października 1918 r. Kobiecy Korpus Łączności (Weibliche 
Nachrichtenkorps), jednakże koniec wojny pokrzyżował te plany48.

O ile weterani na froncie zachodnim walczyli i w miarę zachowywali dyscy-
plinę, o tyle posiłki przysyłane z Niemiec były już całkowicie zdemoralizowane, 
dezerterując z transportów w znacznych liczbach49. Największe natężenie ruch 
rewolucyjny miał na tyłach50. Jak wspominał generał Georg Maercker, najwięk-
sze zagrożenie dla dyscypliny stanowili żołnierze, którzy „byli w rosyjskiej nie-
woli”, gdzie nasiąknąć mieli „bolszewicką trucizną”, którą potem przekazywali 
armii niemieckiej51. Reasumując, do ogłoszenia 3 października „noty pokojo-
wej” proces rozkładu armii niemieckiej był wprawdzie widoczny, jednakże nie 
przybrał jeszcze rozmiarów katastrofy52.

Brytyjski badacz historii I  wojny światowej w  swojej analizie załama-
nia armii niemieckiej jesienią 1918 r. doszedł do wniosku, że była to raczej 

44 Zob. J. Centek, Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer 1866–1936, Kraków 2006, s. 188.
45 H. Afflerbach, Falkenhayn..., s. 487.
46 J. E. Szczepański, Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915–1918 
formacja głębokich rezerw, Warszawa 2012, s. 235.
47 Die Rückführung..., s. 3.
48 Handbuch zur deutschen Militärgeschichte. 1648–1939, t. 5: Von der Entlassung Bismarcks 
bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (1890–1918), Frankfurt am Main 1968, s. 260.
49 A. Watson, Ring of steel. Germany and Austria-Hungary in World War I, the people’s war, 
New York 2014, s. 525.
50 H. von Kuhl, Der deutsche Generalstab in Vorbereitung und Durchführung des Weltkrie-
ges, Berlin 1920, s. 216.
51 G. Maercker, Vom Kaiserheer zur Reichswehr. Ein Beitrag zur Geschichte d. deutschen Re-
volution, Leipzig 1921, s. 16.
52 A. Watson, Ring of steel..., s. 528.
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kapitulacja na rozkaz oficerów niż oddolny bunt żołnierzy53. Argumentuje 
to wysoką liczbą branych do niewoli jeńców w  ostatnich miesiącach woj-
ny54. W  odczuciu autora nie można się z  tym wnioskiem zgodzić bez za-
strzeżeń. Przede wszystkim korpus oficerski poniósł w czasie wojny ogrom-
ne straty. Uzupełniano je pośpiesznie przeszkolonymi ludźmi, którzy nie 
mieli ani umiejętności swoich poległych kolegów, ani nie darzono ich takim 
samym szacunkiem. W  połączeniu z  spadkiem morale stało się to przy-
czyną katastrofy armii niemieckiej. Przykładowo Wacław Hulewicz, który 
na początku wojny posunął się nawet do samookalecznia, by wydostać się 
z  frontu, a  pod koniec wojny symulował zapalenie stanu kolanowego, nie 
uważał, żeby oficerowi (był wówczas podporucznikiem) godziło się samo-
wolnie opuścić szpital, mimo iż było już po 11 listopada 1918 r. Nie był 
zresztą jedynym z  Polaków, którzy taką postawę reprezentowali55. Z  tego 
względu wydaje się wątpliwe, by oficerowie niemieckiego pochodzenia jaw-
nie sprzeciwili się swej przysiędze i prowadzili swych ludzi do niewoli.

Z kolei siły austro-węgierskie na terenie Ukrainy jeszcze 12 października 
liczyć miały około 93  tys. żołnierzy, jednakże część z  nich miała być już 
w transporcie na inne odcinki frontu56. Osłabiono je jeszcze raz 17 paździer-
nika 1918 r., a kilka dni później wezwano jeszcze jedną dywizję kawalerii. 
Musiała ona jednakże pozostać tymczasowo na miejscu, gdyż ze względu na 
obciążenie linii kolejowych transport jej nie był możliwy57. Dowódca Armii 
Wschodniej, generał Alfred Krauß, doszedł do wniosku, że nie jest w sta-
nie kontrolować całego powierzonego sobie obszaru58. Zwłaszcza że Niemcy 
poprosili o współpracę z Grupą Armii Kijów i kontrolowanie kluczowych 
połączeń kolejowych do czasu zluzowania przez ich siły59.

Pod koniec października w oddziałach austro-węgierskiej Armii Wschod-
niej pojawiły się przypadki żądań wykorzystania do działań jedynie w obronie 
ojczyzny. W takiej sytuacji przerzucono je na front serbski60. Rozkład oddzia-
łów, wywodzących się z narodów, które miały na gruzach monarchii Habsbur-
gów stworzyć własne państwa, następował błyskawicznie61.

53 A. Watson, Enduring the Great War. Combat, morale and collapse in the German and 
British armies, 1914–1918, Cambridge 2008, s. 184–231.
54 Idem, Ring of steel..., s. 529–531.
55 W. Hulewicz, „Czy zawsze wspomnieć miło?”, Szczecin 1971, s. 113 [kopia maszynopisu 
w zbiorach autora].
56 W. Mędrzecki, Niemiecka interwencja..., s. 276.
57 Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918, t. 7: Das Kriegsjahr 1918, Wien 1938, s. 798.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem, s. 798 i n.
61 Ibidem, s. 799.
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4 listopada Austro-Węgry zawarły zawieszenie broni, które nakazywało 
im rozbrojenie jednostek niemieckich znajdujących się na ich terytorium. 
W przypadku, gdyby do 20 listopada nie mogły opuścić Węgier, miały zo-
stać internowane62.

Sytuacja również w Niemczech stawała się napięta na tyle, że kanclerz, 
książę Max von Baden, zdecydował się wydać 4 listopada 1918 r. odezwę 
wzywającą do zachowania spokoju. Ponowił ją dwa dni później, wskazując, 
że niepokoje wewnętrzne zaszkodzą toczącym się rokowaniom w  sprawie 
zawieszenia broni. Tymczasem już od 5 listopada trwał bunt marynarzy 
w Kilonii63. Wszystko zaczęło się, gdy pod koniec października niemiecka 
flota miała wyruszyć na walną bitwę, a załogi okrętów liniowych zbunto-
wały się. Po powrocie do portu zostały aresztowane i  skierowane na ląd. 
Tam zaś rozpoczęły się rozruchy, w których początkowo tylko domagano 
się zwolnienia zatrzymanych, szybko jednak zradykalizowały się i rozprze-
strzeniły64. Warto przy tym nadmienić, że bunt nie wybuchł wśród naraża-
jących codziennie swe życie załóg okrętów podwodnych, ale wśród obsady 
stojących bezczynnie w porcie okrętów liniowych, które wyszły w morze na 
wysoce niebezpieczną, o ile nie samobójczą, akcję przeciwko flocie brytyj-
skiej u wybrzeży Flandrii65.

Bunt marynarzy spowodował, że armia niemiecka pogrążyła się w cha-
osie, a  dyscyplina miejscami zanikła całkowicie. Jak wspominał generał 
Hermann Balck, „gdy w  Kilonii i  Wilhelmshaven wybuchła rewolucja, 
oczekiwano marynarzy również w Goslar. Wszystko przygotowano na silne 
powitanie. Wówczas przyszedł rozkaz nie używać broni, tylko negocjować. 
Ledwie przyjechały auta z marynarzami, to cały garnizon przeszedł na ich 
stronę i przepędził swoich oficerów do diabła. Potem także i w Goslar [...] 
otwierano więzienia” oraz obrabowano koszary66. Sytuacja została opanowa-
na, ponieważ „paru sierżantów [...] wybrało się do rady żołnierskiej i w ten 
sposób zapobiegło najgorszemu”67. Z  kolei o  stanie moralnym żołnierzy 
niemieckich na froncie wschodnim może świadczyć fakt, że żołnierze bazy 
lotnictwa morskiego w Tallinnie (Seeflugstation Reval) „częściowo zniszczy-
li, częściowo sprzedali wszystkie samoloty i prawie cały materiał [wojenny 

62 A. Dieterich, Weltkriegsende an der..., s. 175.
63 G. Maercker, Vom Kaiserheer..., s. 10.
64 Zob. A. Watson, Ring of steel..., s. 553 i n.
65 J. Gozdawa-Gołębiowski, T. Wywerka Prekurat, Pierwsza wojna światowa na morzu, 
Warszawa 1997, s. 472–474.
66 Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv (dalej: BA-MA) Nachlass (Nl) Hermann Balck, 
N  647/6, H.  Balck, Tagebuch der deutschen Revolution, k. 46.
67 Ibidem.
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– J.C.] i  benzynę”68. Rewolucja dosięgła także i  mózgu armii niemieckiej. 
Późniejszy Generaloberst69 Wilhelm Heye, który w  listopadzie 1918 r. słu-
żył w OHL, wspominał, że po wybuchu rewolucji ordynansi mieli „osten-
tacyjnie ręce w  kieszeni”70, żeby pokazać, że nie będą oddawać honorów 
oficerom. Taką postawę żołnierzy odnotował również Hermann von Kuhl71. 
Z kolei w sztabie Korpusu Landwehry zastrajkowali ordynansi i woźnice72. 
Nieco inne odczucia miał ówczesny Leutnant Wacław Hulewicz, który za-
notował, że posterunek przy szpitalu w Toruniu mu zasalutował, poinfor-
mował go jednakże, iż „na skutek zarządzenia Rady Żołnierskiej – obecnej 
władzy – oficerowie winni z munduru usunąć dystynkcje”73.

Generał Hermann von Kuhl, szef sztabu działającej na froncie za-
chodnim Grupy Armii Księcia Rupprechta, zwracał uwagę, że „radykalne 
rady robotników i żołnierzy” wydawały bez większej organizacji zwolnie-
nia z  wojska, ingerowały w  kwestie zapotrzebowania, zatrzymywały po-
ciągi czy konfiskowały samochody74. Nawet jeżeli dotyczyło to tylko nie-
których rad, to i  tak rzuca to światło na chaos, jaki zapanował w  Niem-
czech i  na tyłach niemieckich związków operacyjnych. Na wschodzie 
sytuacja zapewne wyglądała podobnie, jedynie powrót do Niemiec był 
dużo trudniejszy.

W takiej sytuacji los władzy Wilhelma II był w  zasadzie przesądzony. 
Zapewne jako próbę ratowania sytuacji można postrzegać wezwanie 7 li-
stopada 1918 r. do Wielkiej Kwatery Głównej 50 wysokich rangą oficerów 
(dowódców pułków, brygad i dywizji), z których jednak na miejsce 9 listo-
pada dotarło tylko 39. Zapytano ich m.in., czy możliwe byłoby zbrojne opa-
nowanie sytuacji w Niemczech przez wojska frontowe, gdyby na ich czele 
stanął Wilhelm II. Jednoznacznie pozytywna była jedynie jedna odpowiedź, 
23 osoby zaś zaprzeczyły75. Hindenburg miał wręcz powiedzieć cesarzowi: 
„Armia nie istnieje, oddziały nie stoją już za Jego Wysokością. Nie ma już 
wiernych wojsk. Dałby Pan Bóg, żeby było inaczej!”76

68 Cyt. za: Die Rückführung..., s. 19.
69 Generał pułkownik, odpowiednik obecnego polskiego stopnia generała.
70 BA-MA, Nl Wilhlem Heye, N 18/5, Lebenserinnerungen des Generaloberst W. Heye. 
Teil II „Wie ich den Weltkrieg erlebte”, k. 498.
71 H. von Kuhl, Der deutsche Generalstab..., s. 216.
72 Die Rückführung..., s. 117.
73 W. Hulewicz, „Czy zawsze...”, s. 113.
74 H. von Kuhl, Der deutsche Generalstab..., s. 216.
75 Szerzej zob. J. Centek, Reichseer ery Seeckta..., s. 439 i n.
76 Cyt. za: W. Maser, Hindenburg, Warszawa 2000, s. 148.
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Monarchii nic już nie mogło uratować. Kanclerz Max von Baden, nie cze-
kając na zgodę Wilhelma II, ogłosił jego abdykację jako cesarza Rzeszy i kró-
la Prus. Wiadomość o tym była szokiem dla tych, którzy wciąż zachowywali 
dyscyplinę i pozostawali wierni przysiędze. Konieczne stało się znalezienie ja-
kiegoś innego autorytetu, który mógłby skonsolidować wokół siebie oficerów 
i żołnierzy. Kandydat był w zasadzie tylko jeden – marszałek Paul von Hinden-
burg, szef OHL77. Już od 28 października 1918 r. został rozdzielony z Erichem 
Ludendorffem, który był przy jego boku od czasu bitwy pod Tannenbergiem 
i  który stał się kozłem ofiarnym wszystkich niepowodzeń78. W  jego miej-
sce stanowisko pierwszego generalnego kwatermistrza objął Generalleutnant 
Wilhelm Groener. Zdawał sobie sprawę z pustki, która powstała po abdykacji 
Wilhelma II. Uznał, że „sojusz oficerów z Ebertem jest jedyną możliwością” 
uzdrowienia sytuacji. Z tego względu porozumiał się z nowym kanclerzem79. 
W  ten sposób możliwe stało się opanowanie sytuacji w  późniejszym czasie, 
choć najsilniejsza fala wstrząsów rewolucyjnych przetoczyła się przez Niemcy 
dopiero na koniec 1918 r.80

Ostatecznie, na mocy zawieszenia broni, które zaczęło obowiązywać na 
froncie zachodnim 11 listopada 1918 r. od  godziny jedenastej, konieczny 
stał się odwrót wojsk niemieckich z  Francji. Jednostki wracające z  frontu 
zachodniego po przybyciu do koszar nie dawały się utrzymać w dyscypli-
nie i przestawały funkcjonować jako zwarte formacje. Do pogłębienia de-
moralizacji przyczyniła się decyzja rządu, pozwalająca zostać w koszarach 
osobom, które nie mogły znaleźć pracy81. Jak zapisał Wilhelm Heye, Hin-
denburg „na życzenie rządu rozwiązał naszą starą armię, jak tylko przekro-
czyła Ren. Dopiero wówczas powoli, bardzo powoli zaczęły formować się 
niemieckie freikorpsy i narodowe związki ze starych wojowników wszyst-
kich stopni”82.

Front zachodni przestał istnieć. W takiej sytuacji OHL planowało pierwot-
nie przeniesienie sztabu Ober-Ost do Królewca, żeby nadzorować osłonę grani-
cy wschodniej. Pruskie Ministerstwo Wojny jednakże sprzeciwiło się tym pla-
nom, gdyż optowało za rozwiązaniem tego dowództwa i powierzeniem zadania 

77 G. Maercker, Vom Kaiserheer..., s. 18 i n.
78 Szerzej zob. np. Buat, Ludendorff, Lausanne 1920, s. 92–105.
79 W. Groener, Lebenserinnerungen: Jugend, Generalstab, Weltkrieg, Göttingen 1957, s. 468; 
G. A. Craig, The politics of the Prussian Army 1640–1945, New York 1964, s. 347 i n; T. Ko-
tłowski, Historia Republiki Weimarskiej 1919–1933, Poznań 2004, s. 15.
80 P. Łossowski, Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obli-
czu traktatu wersalskiego, marzec–czerwiec 1919 roku, Warszawa 1976, s. 13 i n.
81 J. Centek, Ewakuacja wojsk niemieckich..., s. 474; G. Maercker, Vom Kaiserheer..., s. 37.
82 BA-MA, Nl Wilhlem Heye, N 18/5, Lebenserinnerungen des Generaloberst W. Heye. 
Teil II „Wie ich den Weltkrieg erlebte”, k. 499.
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nadzoru granicy wschodniej nowemu tworowi83. Zostało nim dowództwo 
Grenzschutz Nord, powołane do życia w styczniu 1919 r.84

Już 10 listopada OHL nakazało formowanie rad mężów zaufania (Ver-
trauensrat), z których każda początkowo miała składać się z wyznaczonych 
do tego celu: oficera, podoficera i 2 żołnierzy. Już dwa dni później zezwo-
lono na to, by członkowie pochodzili z wyboru, a  ich liczba miała być za-
leżna od miejscowych warunków. W  myśl OHL miały być one organem 
pomocniczym przy kwestiach urlopowych, nadawaniu odznaczeń czy wy-
mierzaniu kar dyscyplinarnych. Nie miały jednak podważać roli dowódcy 
w pozostałych kwestiach85. Było już jednak za późno, by móc utrzymać tak 
ograniczony charakter rad. Podkreślić trzeba, że pojawiły się one początko-
wo na obszarze etapowym, a  dopiero później tworzono je w  jednostkach 
frontowych86. Rozprzestrzeniły się szybko również na całym obszarze kraju. 
Przykładowo w Nidzicy odezwa jednej z nich ukazała się już 14 listopada 
w  lokalnej gazecie87. Rady ingerowały nawet w  kwestie techniczne funk-
cjonowania administracji, utrudniały funkcjonowanie starostów i urzędów 
powiatowych88. Nic dziwnego, że równocześnie następował też rozkład ad-
ministracji cywilnej – przykładowo prezydent rejencji olsztyńskiej zwolnił 
urzędników z przysięgi wierności, ale wezwał ich do pozostania na stano-
wiskach i do współpracy z mężami zaufania rad robotników i żołnierzy89.

Tymczasem nowy, socjalistyczny rząd Rzeszy informował, że rady „mają 
bezwzględnie wspierać oficerów w ich działalności na rzecz utrzymania karno-
ści i porządku”90. Nie było to jednak łatwe do osiągnięcia. Niemniej jednak po-
móc miała hierarchia wśród nich. Główną radą dla jednostek frontu wschod-
niego miała być rada żołnierska z Kowna, która „we współpracy z Dowódcą 
Frontu Wschodniego wykonuje rozkazy rady żołnierskiej w Berlinie”91. Jej sta-
tus został oficjalnie uznany 18 listopada92.

83 Friedrich Meinecke Institut der Freien Universität w Berlinie (dalej: FMI), NS, 26/280, 
Seeckt als Leiter der Verbindungstelle der OHL in Königsberg und als Chef des Oberkom-
mandos Grenzschutz Nord; J. Centek, Ewakuacja wojsk niemieckich..., s. 477.
84 J. Centek, Hans von Seeckt..., s. 197 i n.
85 Die Rückführung..., s. 16.
86 G. A. Craig, The politics..., s. 347.
87 Zob. J. Centek, Nidzickie w latach 1914–1945 [w:] Historia Nidzicy i okolic, red. W. Rezmer, 
Nidzica 2012, s. 283 i n.
88 Ibidem, s. 284.
89 Ibidem, s. 284 i n.
90 Cyt. za: Die Rückführung..., s. 17.
91 Cyt. za: ibidem.
92 Ibidem.
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W tym czasie nastąpiło także pogorszenie sytuacji strategicznej Rzeszy 
na wschodzie. Już 5 listopada 1918 r. nastąpiło zerwanie stosunków dyplo-
matycznych między Niemcami a  Rosją sowiecką. W  efekcie, już 17 listo-
pada 1918 r. do działań ofensywnych przystąpiła sowiecka Armia Zachod-
nia93. W normalnych warunkach nie stanowiłoby to zapewne większego za-
grożenia militarnego, lecz pamiętać należy o drastycznym spadku wartości 
bojowej wojsk niemieckich w listopadzie 1918 r.

Po zawarciu zawieszenia broni zwycięskie państwa Ententy ogłosiły trak-
tat pokojowy w Brześciu Litewskim jako nieważny94. Konsekwencją miało 
być jak najszybsze wycofanie sił niemieckich z okupowanych terenów Ro-
sji95. 14 listopada 1918 r. Niemcy poznali warunki zawieszenia broni doty-
czące frontu wschodniego:
„1. wycofać do Niemiec wszystkie niemieckie oddziały znajdujące się w Au-

strii, Rumunii i  Turcji natychmiast, znajdujące się w  Rosji, jak tylko 
Sprzymierzeni tego zażądają przy uwzględnieniu sytuacji wewnętrznej 
okupowanego obszaru;

2.  przerwać wszystkie rekwizycje, konfiskaty lub środki przymusowe mające 
na celu zdobycie środków pomocowych dla Niemiec w Rosji i Rumunii;

3.  znieść traktaty pokojowe z Brześcia Litewskiego i Bukaresztu;
4.  opuścić porty Morza Czarnego i wydać Sprzymierzonym wszystkie ro-

syjskie okręty wojenne, materiał wojenny, materiał portowy i pływający, 
samoloty, broń, zapasy tych portów”96. 
W praktyce jednakże wywóz mienia skonfiskowanego, i  to zarówno na 

rozkaz dowództwa czy na własną rękę, Niemcy prowadzili aż do zakończe-
nia ewakuacji97.

Tymczasem 18 listopada 1918 r. OHL zdecydowało, że w interesie Rzeszy 
nie jest szybkie opuszczenie ani Inflant, ani Ukrainy. Jako podstawę decyzji 
wskazano zawieszenie broni z  Ententą, według którego ewakuacja wojsk ze 
wschodu miała nastąpić w późniejszym, uzgodnionym terminie. W takiej sy-
tuacji przypomniano, że samowolne opuszczanie szeregów będzie karane98. Za 
możliwy uznano jedynie wywóz materiałów do Niemiec, o ile ich pozyskanie 
nie naruszało drugiego punktu zawieszenia broni99. Słusznie uważano, że dys-
ponując siłą militarną w tym niestabilnym rejonie, Rzesza mogła ugruntować 

93 J. Centek, Ewakuacja wojsk niemieckich..., s. 471.
94 H. Afflerbach, Falkenhayn..., s. 489.
95 Ibidem.
96 Die Rückführung..., s. 18 i n.
97 Szerzej zob. P. Łossowski, Ewakuacja niemieckiej grupy wojsk „Kijów”..., s. 290 i n.
98 Die Rückführung..., s. 19 i n.; P. Łossowski, Ewakuacja niemieckiej grupy wojsk „Kijów”..., s. 279.
99 Die Rückführung,..., s. 19.
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swoje wpływy. Jednakże do tego potrzebne były zdyscyplinowane oddziały, 
czego nie można powiedzieć o wojskach Ober-Ost w listopadzie 1918 r. 

Wśród jednych żołnierzy niepokój budziła obawa, że są tak daleko od Nie-
miec, że nie uda im się wrócić do domu. Innych zaś martwiło, że po powrocie 
nie będą mogli znaleźć pracy, gdyż wszystkie wolne stanowiska zajmą zdemo-
bilizowani żołnierze z frontu zachodniego100. Dodatkowo niektórzy wyobrażali 
sobie, że ewakuacja do Niemiec będzie przypominała zimowy odwrót Wielkiej 
Armii z 1812 r. Nawet w oficjalnej historii pisano, że żołnierze kierowali się 
jedną myślą: „do domu za wszelką cenę”101. Toteż niejednokrotnie starano się 
wymusić wcześniejszy powrót do kraju. Przykładowo w XXIII Brygadzie Ka-
walerii, kiedy dowództwo armii zmieniło termin powrotu na późniejszy, do-
szło do rozruchów wśród żołnierzy. Z kolei 28 listopada 1918 r. zbuntował się 
jeden z batalionów 85 Dywizji Landwehry (dalej DLdw.) i próbował powrotu 
do Niemiec na własną rękę. Osobiście interweniował dowódca dywizji, Gene-
ralmajor102 Jobst Hermann książę zur Lippe-Biesterfeld. Zdołał przekonać ten 
pododdział, żeby pozostał na miejscu103.

Nawet oficjalna historia ewakuacji wojsk niemieckich z frontu wschod-
niego stwierdzała, że niepokoje na tyłach „swego czasu dały się zwalczyć” 
tylko dlatego, że obiecano im „powszechny” transport do domu, ponieważ 
za pomocą „rozkazów wojsko nie jest już więcej do utrzymania”104. Zwłasz-
cza starsi żołnierze na froncie wschodnim myśleli tylko o szybkim powrocie 
do domu105. W rzeczywistości jednakże często szybki transport do Niemiec 
nie był możliwy ze względu na problemy z infrastrukturą kolejową106.

Jak zauważył generał Georg von Maecker, łatwiej w  ryzach dawały się 
utrzymać oddziały kawalerii i artylerii niż jednostki piechoty. Jego zdaniem 
przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że w tych ostatnich był wysoki po-
ziom strat i z tego względu brakowało tam doświadczonych oficerów i pod-
oficerów, których autorytet ułatwiłby wyegzekwowanie dyscypliny107.

Zdemoralizowani żołnierze posuwali się nawet do rabowania żywno-
ści i  furażu z  chłopskich gospodarstw108. Nic dziwnego, że na wschodzie 

100 Ibidem, s. 22.
101 Ibidem.
102 Generał major, odpowiednik polskiego stopnia generała brygady.
103 Ibidem, s. 117.
104 Ibidem, s. 20.
105 Ibidem, s. 19.
106 Ibidem, s. 20.
107 G. Maercker, Vom Kaiserheer..., s. 171.
108 BA-MA, Verbände und Truppenteile der vorläufigen Reichswehr und des Übergangshee-
res RH 69/191, Kreishauptmann des Kreises Minsk. Br.-B.-Nr 5797, 30 XI 1918 r.; J. Centek, 
Ewakuacja wojsk niemieckich..., s. 474.
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narastało wrzenie ludności cywilnej. Przykładowo w rejonie na wschód od 
Nowogródka doszło do rozruchów chłopskich109.

Dowódca frontu wschodniego zdecydował się zwrócić 15 listopada 
1918 r. do pruskiego Ministerstwa Wojny oraz do OHL z prośbą o zgodę na 
formowanie jednostek ochotniczych110. Do tego wniosku przychyliła się też 
Wielka Rada Żołnierska z Kowna. OHL wyraziło zgodę na wprowadzenie 
tych planów w życie111. Początkowo to posunięcie nie przyniosło oczekiwa-
nych skutków, skoro nawet w  oficjalnej historii ewakuacji sił ze wschodu 
napisano, że „także formacje ochotnicze, zwłaszcza te z  ojczyzny, okazały 
się bezużyteczne i musiały zostać odesłane do domu. Dopiero około połowy 
stycznia poprawił się stan ochotników”112.

Generalne Gubernatorstwo Warszawskie

Straty spowodowane niemieckimi ofensywami na froncie zachodnim były 
na tyle duże, że sięgnięto po landszturm, w tym po siły generała von Beselera. 
Zdecydowano, że przeszkoleni wojskowo landszturmiści pierwszego  powo-
łania mogli zostać skierowani do jednostek liniowych. W drugim powołaniu 
znaleźli się ludzie bez przeszkolenia wojskowego bądź słabego zdrowia. W ta-
kiej sytuacji nic dziwnego, że jednostki zapasowe przysłały uzupełnienia bar-
dzo niskiej jakości113. Z szeregów zaś wyciągano żołnierzy nadających się do 
walki. W ten sposób od jesieni 1917 r. do 1 marca 1918 r. z sił, na czele których 
stał generał-gubernator warszawski, Generaloberst Hans von Beseler, wysłano 
do jednostek liniowych około 4200 żołnierzy. W szeregach pozostało mu jesz-
cze 11 500, którzy zostali zakwalifikowani jako zdolni do służby na froncie114.

Z kolei w połowie października 1918 r. von Beseler dysponował na tere-
nie Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego jeszcze 12 tys. żołnierzy, 
z których jednakże prawie 3 tys. było przewidzianych jedynie do służby na 
terenie etapów. Oprócz niskiej jakości materiału ludzkiego wartość bojo-
wą pododdziałów landszturmu von Beselera obniżały jeszcze braki etatowe, 
średnio wynoszące około 8%. Zaangażowanie około 3500 osób w cywilnej 
służbie pomocniczej nie było w stanie nadrobić tego braku115.

109 Die Rückführung..., s. 21.
110 Ibidem, s. 19.
111 Ibidem, s. 20.
112 Ibidem, s. 117.
113 J. E. Szczepański, Landszturm..., s. 234.
114 Ibidem, s. 233.
115 Ibidem, s. 234 i n.
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Już 10 listopada Polacy przystąpili do rozbrajania niemieckich jednostek 
na terenie Królestwa Polskiego. Działania te częściowo były zorganizowane, 
częściowo zaś prowadzone spontanicznie przy udziale m.in. członków „So-
koła” czy ludności cywilnej. Żołnierze niemieccy nie wykazywali najczęściej 
woli walki. W Warszawie jedynie w ratuszu stawili opór i zostali rozbrojeni 
dopiero po kilku godzinach. Jednakże pozwolono im przejść do cytadeli, 
gdzie znajdował się garnizon niemiecki116. Natomiast generał von Beseler 
już 12 listopada wyjechał z Warszawy117.

Ponieważ szturm Cytadeli Warszawskiej, jeżeli w ogóle zakończyłby się 
powodzeniem, to z  pewnością przyniósłby duże straty, zdecydowano się 
podjąć negocjacje. W  ten sposób 16 listopada udało się dojść do porozu-
mienia i 19 listopada Warszawę opuścił ostatni transport żołnierzy niemiec-
kich118. 

W momencie wybuchu rewolucji w  Niemczech w  Jabłonnej stacjono-
wały dwie kompanie landszturmu oraz znajdował się tam obóz dla byłych 
jeńców niemieckich wracających z Rosji119. Siły te zostały zaatakowane ran-
kiem 11 listopada 1918 r. i po krótkiej wymianie ognia wywiesiły 14 listo-
pada białą flagę. Niewykluczone, że swój udział w tym miała wybrana tam 
rada żołnierska120. W każdym razie wartość bojowa oddziałów niemieckich 
okazała się niska, choć uzbrojenie stało na wysokim poziomie121.

W oficjalnej historii ewakuacji sił niemieckich ze wschodu przyznano, że 
„większość składających się prawie wyłącznie z Landszturmu wojsk okupacyj-
nych całkowicie zawiodła i z nielicznymi chwalebnymi wyjątkami bez oporu 
dała się rozbroić i odtransportować”122. W pozostałych miastach sytuacja wy-
glądała różnie. W Łodzi Niemcy stawili opór, ale dali się ostatecznie w drodze 
negocjacji skłonić do odejścia bez broni.

Inaczej jednakże wyglądała sytuacja, gdy Polacy zagrażali powrotowi 
żołnierzy do domu. 13 listopada wkroczyli do Międzyrzeca Podlaskiego, 
gdzie według ich szacunków znajdował się garnizon liczący około 500 żoł-
nierzy. W  pobliskiej Białej Podlaskiej znajdowało się 1000 kolejnych. Tę 

116 P. Łossowski, Wyzwolenie ziem polskich w  listopadzie 1918 roku [w:] U  źródeł niepod-
ległości 1914–1918. Z  dziejów polskiego czynu zbrojnego, red. P. Stawecki, Warszawa 1988, 
s. 290.
117 Die Rückführung..., s. 23.
118 Ibidem; E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938, Warszawa 1974, 
s. 423; P. Łossowski, Wyzwolenie ziem polskich..., s. 295.
119 J. Szczepański, Jabłonna – ty morderco mojej młodości: korespondencja żołnierzy niemiec-
kich z garnizonu Jabłonna 1915–1918, Legionowo 2015, s. 347 i n.
120 Szerzej zob. ibidem, s. 349 i n.
121 Ibidem, s. 347–349.
122 Die Rückführung..., s. 23.
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miejscowość próbowano opanować w drodze negocjacji, jednak Niemcy je 
zerwali. Przeszli również do kontrataku, odbijając 16 listopada stację kole-
jową w Międzyrzecu Podlaskim i spacyfikowali miasto123.

Negocjując próbowano nawet przejąć twierdzę w Brześciu nad Bugiem, 
jednakże zdołano jedynie doprowadzić do rozbrojenia szwadronu kawale-
rii124. Jednakże w  ten sposób udało się skłonić Niemców do wycofania się 
na zachód od Bugu i do ewakuowania sił Ober-Ost wyłącznie linią kolejową 
Kowel – Brześć – Białystok – Grajewo, której przepustowość wynosiła zale-
dwie 6  pociągów na dobę125. 

Mimo iż wartość bojowa żołnierzy niemieckich nie stała na wysokim po-
ziomie, to Hermann Balck krótko później z wyższością patrzył na siły polskie, 
które oceniał jako „w większości bandy bez wewnętrznej zwartości, znacznie 
przewyższające nas liczebnie. Brak im artylerii. Na wieść o przybyciu naszego 
batalionu do Wschowy, wrogi odcinek otrzymał 1000 ludzi posiłków”126.

Inflanty (8 Armia)

W chwili wejścia w życie zawieszenia broni na froncie zachodnim nie-
miecka 8 Armia składała się z  6 dywizji piechoty, samodzielnej brygady 
kawalerii i 9 pułków landszturmu. Do tego należałoby dodać tabory i ko-
lumny amunicyjne. Ze względu na rozkład rewolucyjny siły te „były bez 
większego znaczenia”127.

Na obszarze etapowym 8 Armii znajdowały się bazy morskie w Rewa-
lu, Windawie i Lipawie. Dzięki łączności bezprzewodowej stacjonujący tam 
marynarze już 5 listopada 1918 r. dowiedzieli się o  buntach marynarzy 
w  Rzeszy128. Marynarze z  Windawy udali się do Mitawy i  Rygi, rozprze-
strzeniając w  kraju rewolucję. Żołnierze tak szybko się radykalizowali, że 
decyzja OHL o utworzeniu rad mężów zaufania była już spóźniona129. 

W listopadzie 1918 r. sformowano ochotniczą „Żelazną Brygadę”, która 
miała przejąć osłonę wycofujących się zdemobilizowanych jednostek130. Jed-
nakże „wartość jednostek ochotniczych, trafiających do Inflant, była obniżona 

123 Ibidem, s. 27; P. Stawecki, Wyzwolenie ziem polskich..., s. 303; P. Łossowski, Ewakuacja 
niemieckiej grupy wojsk „Kijów”..., s. 283.
124 Die Rückführung..., s. 29.
125 P. Stawecki, Wyzwolenie ziem polskich..., s. 302.
126 BA-MA, Nl Hermann Balck, kN 647/6, H. Balck, Tagebuch der deutschen Revolution.
127 Die Rückführung..., s. 130.
128 Ibidem, s. 129.
129 Ibidem.
130 P. Łossowski, Między wojną a pokojem..., s. 70.
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przez niektórych ochot-
ników, czasem mających 
za sobą nawet przestępczą 
przeszłość”131. Nic zatem 
dziwnego, że w  połowie 
listopada zaczęto tworzyć, 
głównie z  Niemców bał-
tyckich, jednostki Landes-
wehry132. Na obszarze eta-
powym na Litwie próbo-
wano tworzyć własne siły 
zbrojne – Kreismiliz133.

17 listopada 1918 r. na 
terenie południowej Litwy 
kontrolę przejęło dowódz-
two III Korpusu Rezerwo-
wego. Okręg ten wówczas 
znajdował się w  stanie 
„całkowitego rozkładu. 
Każdy chciał tak szybko, 
jak to możliwe do domu, 
a  dodatkowo oddziały 
okupacyjne w  większości 
pochodziły z  zagrożonego 
wrogą okupacją” obszaru 
nad Górnym Renem134. Do dyspozycji na tym terenie były jedynie 2  bataliony 
landszturmu, batalion polowego zakładu rekrutów 10  Armii (Feldrekrutende-
pot der 10 Armee), 3 pułk strzelców konnych oraz bateria artylerii, które nie 
były w stanie stawić większego oporu. Zostały one dodatkowo osłabione po-
przez zwolnienie z  szeregów mieszkańców Alzacji i Lotaryngii oraz terenów 
Rzeszy na zachód od Renu135. Sytuacja Niemców na Litwie poprawiła się do-
piero w  trzeciej dekadzie listopada, ponieważ 24 przybyły tam pierwsze od-
działy wycofywane z Ukrainy. Już 28 listopada natomiast zarówno z Rzeszy, jak 
i z Ukrainy dotarły na Litwę jednostki ochotnicze136.

131 Ibidem, s. 70 i n.
132 Ibidem, s. 69 i n.
133 Die Rückführung..., s. 118.
134 Ibidem, s. 24.
135 Ibidem.
136 Ibidem, s. 25.
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23 listopada 1918 r. ukonstytuowała się rada żołnierska 8 Armii, która 
„początkowo okazała się być całkiem rozsądna”137.

Białoruś (10 Armia)

Niemiecką 10 Armią dowodził od marca 1918 r. General der Infanterie 
Erich von Falkenhayn, który pod koniec lutego został odwołany z  Turcji. 
Trafił zatem na zupełnie inny odcinek frontu, a także w zupełnie inny kli-
mat, co miało konsekwencje dla jego zdrowia. Sztab tego związku opera-
cyjnego znajdował się wówczas w Wilnie, a od czerwca 1918 r. w Mińsku. 
Sama armia składała się tylko z sześciu dywizji, które złożone były  jednak 
przeważnie z jednostek landszturmu138.

Ze względu na problemy ze zdrowiem, wynikające najprawdopodobniej 
ze zbyt szybkiej zmiany klimatu, Falkenhayn już w październiku 1918 r. po-
czuł się zmuszony do złożenia prośby o urlop. Otrzymał go jednakże dopie-
ro w  styczniu 1919 r.139 Zła kondycja dowódcy w  krytycznym okresie była 
zatem kolejnym czynnikiem obniżającym wartość bojową jednostek 10 Ar-
mii w listopadzie 1918 r.

Rady żołnierskie utworzyły się również w  szeregach 10 Armii. Biorąc 
pod uwagę ich działalność, nic dziwnego, że od razu popadły w  konflikt 
z dowódcą związku operacyjnego, utrudniając zachowanie dyscypliny wśród 
podległych mu jednostek140. 17 listopada w Mińsku miał miejsce zjazd dele-
gatów rad żołnierskich, zwołany z polecenia dowództwa 10 Armii. Przyjął on 
wytyczne, które opracował szef sztabu 10 Armii, Oberstleutnant Max Stapff. 
Miały one zapobiec radykalizacji rad i umożliwić jakąkolwiek współpracę 
między dowództwem armii a radami żołnierskimi141.

Tymczasem niemiecka 10 Armia otrzymała rozkaz opuszczenia Połocka 
i  ewakuacji za Berezynę. Nakazano jej także zabezpieczenie, zagrożonego 
przez siły polskie, węzła kolejowego w Wilnie142. Zgodnie z rozkazem Fal-
kenhayn cofnął swoje siły za tę rzekę143. Ewakuacja koleją była utrudniona 
przez niską przepustowość dróg żelaznych na terenie kontrolowanym przez 
10 Armię. Z  kolei dalszy, uporządkowany, marsz był wysoce utrudniony 

137 Ibidem, s. 130.
138 H. Afflerbach, Falkenhayn..., s. 486 i n.
139 Ibidem, s. 490.
140 Ibidem.
141 Die Rückführung..., s. 117 i n.
142 Ibidem, s. 15.
143 H. Afflerbach, Falkenhayn..., s. 489 i n.
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przez postawę żołnierzy, którzy chcieli natychmiast wracać do domu144. 
Przykładowo dwa bataliony z  21 Pułku Piechoty Landwehry (ze składu 
85  DLdw.), które pierwotnie miały być przeznaczone do osłony linii kolejo-
wej Wilno – Nowe Święciany, zdołały wymusić przerzut koleją do Niemiec. 
Przyczyną tego miał być duży udział Alzatczyków i Lotaryńczyków w szere-
gach tych pododdziałów. Próbowano zatrzymać pozostałych przy pomocy 
rady żołnierskiej z Kowna, ale efekty były skromne145.

W takiej sytuacji Falkenhayn poinformował 14 listopada 1918 r. sztab 
Ober-Ost, że jego zdaniem dalszy odwrót jest konieczny ze względu na na-
gminność żądań powrotu do domu. Uważał, że możliwa będzie obrona na 
linii umocnień z  lat 1915–1916, jednakże pod warunkiem obsadzenia jej 
przez ochotników, których mimo wszystko spodziewał się znaleźć w szere-
gach swojej armii146.

W kwestii ewakuacji sił 10 Armii OHL nie było w  stanie przez pe-
wien czas ustalić swego stanowiska. Początkowo, ze względu na „sytuację 
w  granicznych” prowincjach, czyli zagrożenie ze strony Polski, domagało 
się szybszej ewakuacji. Falkenhayn odpowiedział 15 listopada, że nie jest 
to możliwe ze względu na infrastrukturę kolejową. Z kolei trzy dni później 
OHL poinformowało Falkenhayna, że w  interesie Rzeszy nie jest szybkie 
wycofanie podległych mu oddziałów. Tym razem dowódca armii odpowie-
dział, że „nie uważa za możliwe” utrzymanie terenu „z dostępnymi słaby-
mi siłami” i przy niechęci ludności cywilnej. Podkreślił także, że w każdej 
chwili możliwy był wybuch strajku kolejarzy. Natomiast 25 listopada naka-
zano odwrót 10 Armii na linię Baranowicze – Mołodeczno. Rozpoczął się 
on trzy dni później147.

Ostatecznie, 29 listopada OHL zrezygnowało całkowicie z koncepcji po-
zostawienia sił niemieckich na wschodzie i przekazało radiotelegram rządu 
o tym, że znajdujące się tam oddziały zostaną jak najszybciej ewakuowane 
do Rzeszy148.

Ukraina (GA Kijów i austro-węgierska Armia Wschodnia)

1 listopada 1918 r. OHL wstrzymało transport 2/3 7 Dywizji Landwehry, 
która miała trafić z  Ukrainy do Rumunii. Została ona przekazana do 

144 Ibidem, s. 490.
145 BA-MA, Verbände und Truppenteile der vorläufigen Reichswehr und des Übergangshe-
eres, RH 69/196, 10. Armee. Armee-Oberkommando. Abt. Ia Nr 4636/18 op. A.H.Q., 26 XII 
1918 r., b.p; J. Centek, Ewakuacja wojsk niemieckich..., s. 474.
146 H. Afflerbach, Falkenhayn..., s. 490.
147 Die Rückführung..., s. 118.
148 Ibidem.
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dyspozycji Grupy Armii Kijów149. Wzmocnić miały ją również siły wycofy-
wane z Kaukazu oraz Turcji. Te pierwsze skierowano na Krym, drugie zaś 
do Mikołajowa z  zadaniem zabezpieczenia portów przed zagrożeniem ze 
strony Ententy150.

Już 4 listopada dowództwo austro-węgierskie nakazało całkowitą ewaku-
ację Ukrainy i przekazanie terenu bądź Niemcom, bądź miejscowym. Tym-
czasem dowództwo Armii Wschodniej nie było już w stanie dowodzić pod-
ległymi sobie jednostkami, które wycofywały się w pośpiechu i nieładzie151. 
Ostatecznie zakończyło swoją działalność 8 listopada i wróciło do Austrii152.

Tabela 1.  Planowane etapy ewakuacji sił Grupy Armii Kijów

Etap Rejon Siły

1 Krym – Tauryda 15 DLdw.
212 DP

2 Gubernatorstwo Jekaterynosław
Gubernatorstwo Chersoń

11 DLdw.
7 DLdw.
Siły z Kaukazu
Siły z Turcji

3 Gubernatorstwo Charków 45 DLdw.
215 DP

4 Myrhorod – Konotop – Nowozybkow 47 DLdw.
92 DP
95 DP

5 Humań – Kijów – Homel – Żytomierz 22 DLdw.
35 DRez.
93 DP

6 20 DLdw.
1 DK
2 DK
baw. DK

Źródło: Die Rückführung des Ostheeres, Berlin 1936, s. 14 i n.

Wieczorem 9 listopada do GA Kijów dotarła informacja o abdykacji ce-
sarza Wilhelma II. Następnego dnia dowództwo GA poinformowało o no-
minacji Friedricha Eberta na nowego kanclerza i wezwało do zachowania 

149 Po zabójstwie marszałka Hermanna von Eichhorna GA Eichhorn zmieniła nazwę na GA 
Kijów.
150 Ibidem, s. 12.
151 Österrreich-Ungarns letzter Krieg..., s. 799.
152 Ibidem, s. 800.
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spokoju, żeby móc zabezpieczyć wywóz żywności do Niemiec153. Informo-
wano, że von Hindenburg nadal stoi na czele OHL, a  jego zadaniem jest 
zapewnienie skutecznej ewakuacji żołnierzy niemieckich i  apelowano do 
poczucia obowiązku oficerów i żołnierzy154.

Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, warunki zawieszenia broni 
na froncie zachodnim wymagały ewakuacji wojsk niemieckich z  frontu 
wschodniego, w  takiej sytuacji dowództwo GA Kijów przygotowało plan 
powrotu do Niemiec155. Przewidywano, że cała operacja zajmie aż 120 dni, 
i  to w  dodatku przy założeniu, że Ukraińcom uda się zapewnić dostawy 
węgla po opuszczeniu przez siły niemieckie rejonu Doniecka156.

Przed rozpoczęciem ewakuacji dowództwo Grupy Armii zdecydowało 
się na sformowanie pododdziałów w sile batalionu z przydzieloną artylerią, 
które miały mieć wartość bojową i tym samym nadawać się do pilnowania 

153 Die Rückführung..., s. 13.
154 Ibidem, s. 13 i n.
155 Ibidem, s. 14.
156 Ibidem, s. 15.
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linii kolejowych oraz linii demarkacyjnej157. Niestety, brak jest danych na 
temat liczby sformowanych grup bojowych tego typu. Ponieważ informacje 
te znajdują się w oficjalnej niemieckiej monografii poświęconej ewakuacji 
Ostheer, można wnioskować, że skoro liczebność została przemilczana, to 
zapewne nie była zbyt duża. Zatem cała GA Kijów dysponowała w listopa-
dzie 1918 r. pojedynczymi batalionami, wspartymi artylerią, prawdopodob-
nie do każdego z nich przydzielano baterię dział158.

Tymczasem sytuacja zaczęła się szybko pogarszać. Mędrzecki stwierdzał 
wyraźnie: „sygnalizowaliśmy już występowanie zjawisk wskazujących na słab-
nięcie dyscypliny w oddziałach stacjonujących na Ukrainie i narastanie buntu 
przeciwko dotychczasowemu modelowi stosunków między kadrą dowódczą 
a szeregowymi żołnierzami. Uległy one gwałtownemu zaostrzeniu po wybuchu 
rewolucji w Niemczech i zakończeniu działań wojennych”159.

Już 13 listopada 1918 r. bolszewicy wypowiedzieli traktat brzeski i zaata-
kowali Ukrainę siłami 8 Armii w sile 75 tys. piechoty i 1400 jazdy160. Z kolei 
28 listopada 1918 r. na pierwszym posiedzeniu Tymczasowego Robotniczo-
-Chłopskiego Rządu Ukrainy proklamowano powrót władzy radzieckiej161. 
Chaos na Ukrainie miał się zatem jeszcze pogłębić.

Tego samego dnia ukonstytuowała się Kijowska Wielka Rada Delega-
tów Żołnierskich, której odezwa była jednoznaczna: „w  celu zapewnienia 
spokoju i porządku [...] władzę przejmują żołnierze, dyscyplina ma być zli-
kwidowana, kasyna zniesione, cenzura zniesiona [...] Rada będzie podejmo-
wała decyzje dotyczące dysponowania bronią”162. Jak rozkazało dowództwo 
XXII Korpusu Rezerwowego, „tworzenie rad żołnierskich zmienia charak-
ter stosunków między oficerami a żołnierzami. Cele rad są zbieżne z naszy-
mi – chcą utrzymać ład i  spokój. Najczęściej składają się z osób starszych 
i  spokojnych, pełnych poczucia odpowiedzialności. Musimy pokazać, że 
współpracujemy z radami nie z przymusu, ale chętnie. Tą drogą powinni-
śmy odbudować zaufanie do oficerów. Każde potknięcie będzie podnoszone 
przez radę [...] W  sprawach poza służbą musimy podporządkowywać się 
życzeniom rady [...] w czasie służby oficer jest przewodniczącym oddziału 
[...] a dyscyplina musi być zachowana”163. Argument, że powrót do Niemiec 

157 Ibidem.
158 Tak wynikało z organizacji niemieckiej dywizji piechoty, w której na każdy pułk piechoty 
(3 bataliony) przypadał dywizjon (3 baterie) artylerii.
159 W. Mędrzecki, Niemiecka interwencja..., s. 280.
160 Ibidem, s. 279.
161 Ibidem.
162 Cyt. za: ibidem, s. 280.
163 Cyt. za: ibidem, s. 282.
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jest możliwy jedynie przy zachowaniu dyscypliny, pomógł zapobiec przeję-
ciu władzy przez rady żołnierskie na terenie GA Kijów i ograniczyć je do 
roli ciała doradczego164.

Również 13 listopada sytuacja sił niemieckich na Ukrainie uległa po-
gorszeniu wskutek wybuchu powstania zorganizowanego przez Dyrektoriat 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, które ostatecznie pogrążyło kraj w  cha-
osie165. 15 listopada 1918 r. w Kijowie doszło do starć sił hetmańskich z de-
monstrującymi studentami, z  których 20 zostało zastrzelonych166. Jeżeli 
chodzi o starcia zbrojne pomiędzy powstańcami a  siłami hetmańskimi, to 
w zasadzie doszło tylko do jednego. Miało ono miejsce pod Motowyliwką 
18 listopada. Po klęsce sił hetmana wiele oddziałów przeszło na stronę Dy-
rektoriatu, a 14 grudnia jego oddziały wkroczyły do obleganego od końca 
listopada Kijowa167.

Niewielkim pocieszeniem były napływające do 28 listopada 1918 r. 
z Turcji i Kaukazu do portów w Odessie i Nikołajewie siły niemieckie. Były 
to: sztab bawarskiego 29 pp, 9 rez. baon strz., obsługi dwóch plutonów plot, 
28 oddział lotniczy, 203 piekarnia polowa, III baon 374 pp oraz 3 bateria 
górska. Siły te włączono do planu ewakuacji sił GA Kijów168. Do Samsun na 
czarnomorskim wybrzeżu Azji Mniejszej przedostała się z  okolic Mosulu 
grupa około 1000 niemieckich żołnierzy169.

Do początku grudnia znaczna część terytoriów Ukrainy, okupowanych 
przez wojska austro-węgierskie, była już ewakuowana. O  ile w  miastach 
w ich miejsce pojawiały się siły niemieckie bądź ukraińskie (hetmana Paw-
ła Skoropadskiego czy podległe Dyrektoriatowi), to obszary wiejskie stały 
się polem działania chłopskich sił powstańczych z armią anarchisty Nestora 
Machno na czele170. 

Z kolei do 13 grudnia 1918 r. wycofano siły niemieckie z Sewastopola. 
Stacjonująca na Krymie 15 DLdw. opuściła półwysep drogą morską i zosta-
ła przerzucona do Nikołajewa171. GA Kijów również ewakuowała wschod-
nie tereny pod swoją kontrolą172. Część sił niemieckich musiała opuścić 

164 P. Łossowski, Ewakuacja niemieckiej grupy wojsk „Kijów”..., s. 280.
165 Ibidem, s. 275 i n.; M. Krotofil, Siły zbrojne Ukraińskiej... s. 37.
166 Die Rückführung..., s. 21.
167 M. Krotofil, Siły zbrojne Ukraińskiej..., s. 37–41.
168 Die Rückführung..., s. 100.
169 Ibidem, s. 101.
170 W. Mędrzecki, Niemiecka interwencja..., s. 277.
171 Die Rückführung..., s. 101.
172 Österreich-Ungarns letzter Krieg..., s. 798.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. ARTYKUŁY I STUDIA36

Ukrainę marszem pieszym, co niejednokrotnie przysporzyło im dramatycz-
nych przeżyć173.

W końcówce 1918 r. siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej liczyły 
w  stanie bojowym około 60 tys. ludzi. Posiadały także korpusy kadrowe, 
które jednak wymagały zapełnienia szeregów rekrutami174. Nie były to siły 
zdolne do opanowania sytuacji na terenie Ukrainy.

Zakończenie

Reasumując, niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim jeszcze przed 
wybuchem rewolucji w Rzeszy przedstawiały niewielką wartość bojową, gdyż 
przytłaczającą większość jednostek i żołnierzy, zdolnych do służby w pierwszej 
linii, przerzucono do Francji. Rewolucja i obalenie Wilhelma  II zaś zmieniła 
te oddziały w bezładną masę, nie zawsze nawet zdolną do samoobrony. Przy-
tłaczająca większość żołnierzy ogarnięta była chęcią jak najszybszego powrotu 
do domu, nawet i za wszelką cenę. Wszelkie próby umacniania niemieckich 
wpływów na wschodzie za pomocą sił Ober-Ost okazały się jedynie mrzonką. 
Na agresywne i skuteczne działania zaś siły te zdobyły się jedynie gdy chodziło 
o przebicie sobie drogi powrotnej do Niemiec, o czym mieli okazję przekonać 
się Polacy w toku walk o Międzyrzec w listopadzie 1918 r.

Sytuacja w Niemczech zaczęła się poprawiać dopiero w styczniu 1919 r. Jak 
wspominał Hermann Balck, „nowy dekret ministra wojny” uregulował kwestie 
kompetencji dowódczych oficerów i rad robotników i żołnierzy. „Całkiem ra-
dykalnie nie można było jeszcze posprzątać, ale utworzyć rozsądną podstawę, 
na której można zacząć pracować. Rady żołnierskie powoli są redukowane do 
rozszerzonej komisji kuchennej i kantynowej. Mimo to wprowadzenie w życie 
tego dekretu trafiało na wielkie trudności”175. Również dopiero na początku 
1919 r. rozpoczęto ostrożniejsze wcielanie ochotników w szeregi freikorpsów, 
starając się przy tym „raczej mieć mało, porządnych ludzi niż wiele hołoty”176. 
Dla sił zbrojnych na wschodzie było już jednak za późno.

W ostatecznym rozrachunku, pomimo ustabilizowania sytuacji w siłach 
zbrojnych w 1919 r., wojskowi musieli zrezygnować z planów ofensywnych 
przeciwko Polsce ze względu na brak poparcia ludności, która w najmniej-
szym stopniu nie była zainteresowana wznowieniem działań wojennych177.

173 Die Rückführung..., s. 64.
174 M. Krotofil, Siły zbrojne Ukraińskiej..., s. 43–45.
175 BA-MA, NI Hermann Balck, N 647/6, H. Balck, Tagebuch der deutschen Revolution.
176 BA-MA, Nl Ludwig von der Leyen, N 154/1, L. Leyen von der, Aus der Frosch-Schau- 
Erinnerungen aus 60 Lebensjahren von Ludwig v. der Leyen. Generalleutnant a.D.
177 Oficjalne stanowisko Dowództwa Grenzschutz Północ zob. J. Centek, Uzasadnienie przez 
dowództwo Grenzschutzu decyzji o rezygnacji z walki z Polską w 1919 r., „Europa Orientalis. 
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Organizacja sił niemieckich na froncie wschodnim w pierwszej 
dekadzie listopada 1918 r.

Głównodowodzący na froncie wschodnim:  
marszałek książę Leopold Bawarski

szef sztabu: Generalmajor Max Hoffmann

8 Armia
dowódca: General der Infanterie Hugo von Kathen

szef sztabu: Major Rudolf Frantz
jednostki armijne (m.in. lotnictwo, pionierzy, łączność)

siedziba dowództwa: Ryga

60 Dowództwo Korpusu do Specjalnych Poruczeń
dowódca: Generalleutnant Ludwig von Estorff

szef sztabu: Major von Marklowski (do 7 listopada), Major Eggert
jednostki korpuśne (łączność)
siedziba dowództwa: Dorpat

9 Brygada Piechoty Landwehry (Walk)
19 Dywizja Piechoty Landwehry (Parnawa)

5 Dywizja Zapasowa (sztab ?)
17 Brygada Kawalerii (Dorpat)

67 Dowództwo Korpusu do Specjalnych Poruczeń
dowódca: General der Infanterie Reinhard baron von Scheffer-Boyadel

szef sztabu: Major Georg Brandt
jednostki korpuśne (m.in. łączność i pionierzy)

siedziba dowództwa: Dźwińsk
17 Dywizja Landwehry (Wenden)
23 Dywizja Landwehry (Dźwińsk)

Odcinek Rzeżyca
Komendantura Dźwińsk

Gubernatorstwo Ryga i Daugavgrīva
Gubernatorstwo Lipawa

Gubernatorstwo Sarema, Muhu, Hiuma

Studia z  Dziejów Europy Wschodniej i  Państw Bałtyckich” 2016, nr 6, s.  244 i  n.; szerzej 
zob. J. Centek, Stanowisko niemieckiego korpusu oficerskiego do kwestii podpisania traktatu 
wersalskiego (maj–czerwiec 1919) [w:] Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. 
D. Grinberga, J. Snopko, G. Zackiewicza, Białystok 2010, s. 532–548; R. Kempa, Od „Wojny 
Pozycyjnej” po „Wiosenne Słońce”. Polska w niemieckich planach wojennych 1919 r., „Biało-
stockie Teki Historyczne” 2012, s. 189–209.
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68 Dowództwo Korpusu do Specjalnych Poruczeń
dowódca: Generalleutnant Adolf baron von Seckendorff

szef sztabu: Major Koethe
jednostki korpuśne (łączność, kolumna samochodowa)

siedziba dowództwa: Rewal
205 Dywizja Piechoty (Sinimäe)

29 mieszana Brygada Piechoty Landwehry (Rewal)
Forteczna Komendantura Rewal

jednostki tyłowe 8 Armii
szkoły lotnicze

pododdziały artylerii ciężkiej (bez zaprzęgów)

10 Armia
dowódca: General der Infanterie Erich von Falkenhayn

szef sztabu: Oberstleutnant Max Stapff
jednostki armijne (baony landszturmu, pionierzy, łączność,  

oddział motocyklowy)
siedziba dowództwa: Mińsk

III Korpus Rezerwowy
dowódca: Generalleutnant Anatol hrabia von Bredow

szef sztabu: Oberst Mohs
jednostki korpuśne (łączność)

siedziba dowództwa: ?
46 (saska) Dywizja Landwehry (z przydzielonymi okręgami  

Borysów Wschód i Borysów Zachód)
Odcinek Mołodeczno

Korpus Landwehry
dowódca: General der Infanterie Arthur von Brietzke

szef sztabu: Oberstleutnant Max Föhrenbach
jednostki korpuśne (sztaby i baony landszturmu, łączność)

siedziba dowództwa: ?
4 Dywizja Landwehry (wzmocniona brygadą huzarów przybocznych  

oraz piechotą landszturmu) (sztab ?)

85 Dywizja Landwehry
dowódca: Generalmajor Jobst Hermann hrabia  
i Edler Herr zur Lippe-Biefterfeld-Weißenfeld

(wzmocniona m.in. baonami landszturmu)
siedziba dowództwa: ?

jednostki tyłowe 10 Armii
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Grupa Armii Kijów
dowódca: Generaloberst Günther hrabia von Kirchbach

szef sztabu: Generalmajor Emil Hell (nie dotarł)
jednostki podległe bezpośrednio (lotnictwo, baony landszturmu, łączność)

siedziba dowództwa: Kijów

I Korpus Armijny
dowódca: Generalleutnant Theodor Mengelbier

szef sztabu: Major Dietrich von Bredow, zastępowany przez  
Major Bruno Ernsta Buchruckera

jednostki korpuśne (łączność, kolumna samochodowa, lazaret)
siedziba dowództwa: Charków

45 (saska) Dywizja Landwehry (Charków)
2 Dywizja Kawalerii (sztab ?)

215 Dywizja Piechoty (sztab ?)
11 Dywizja Landwehry (Sumy)

wzmocniona 1 bawarska Brygada Kawalerii (sztab ?)

XX Korpus Armijny
dowódca: Generalleutnant Viktor Albrecht

szef sztabu: Oberst von Kleist
jednostki korpuśne (łączność, 2 samoloty)

siedziba dowództwa: Połtawa
92 Dywizja Piechoty (Jagodzin)
1 Dywizja Kawalerii (Połtawa)

XXII Korpus Rezerwowy
dowódca: General der Kavallerie178 Eugen von Falkenhayn

szef sztabu: Oberst Arnold von Thadden
jednostki korpuśne (łączność, 2 samoloty)
siedziba dowództwa: Nowogród Wołyński

20 Dywizja Landwehry (Mozyrz)
22 Dywizja Landwehry (Żytomierz)

Bawarska Dywizja Kawalerii (Równe)

XXVII (saski) Korpus Rezerwowy
dowódca: Generalleutnant Bernhard von Watzdorf

szef sztabu: Oberstleutnant Gerhard Gysae
jednostki korpuśne (łączność, kolumny samochodowe, lazarety)

siedziba dowództwa: Kijów

178 Generał kawalerii – odpowiednik polskiego stopnia generała broni.
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93 Dywizja Piechoty (Korsuń)
Komendantura Kijowa

15 bawarska Rezerwowa Brygada Piechoty (sztab ?)
33 Brygada Piechoty Landwehry (sztab ?)

Przydzielone dwa szwadrony kawalerii Landwehry

XXXXI Korpus Rezerwowy
dowódca: General der Artillerie Hans von Gronau

szef sztabu: Oberstleutnant Hans von Lösecke
jednostki korpuśne (łączność)
siedziba dowództwa: Homel

95 Dywizja Piechoty (Konotop)
35 Dywizja Rezerwowa (Homel)

47 (saska) Dywizja Landwehry (Nowozybkow)
18 Brygada Kawalerii (z 1 Dywizji Kawalerii) (sztab ?)

52 Dowództwo Korpusu do Specjalnych Poruczeń
dowódca: General der Infanterie Robert Kosch

szef sztabu: Oberstleutnant Engelien
jednostki korpuśne (brygada kawalerii, łączność, lotnictwo,  

kolumna samochodowa)
siedziba dowództwa: Sewastopol

212 (saska) Dywizja Piechoty (Melitopol)
15 Dywizja Landwehry (Symferopol)

Gubernatorstwo Sewastopol
Gubernatorstwo Mikołajów

7 (wirtemberska) Dywizja Landwehry
dowódca: General der Kavallerie Karl Albert von Knoerzer

siedziba dowództwa: (sztab ?)
jednostki tyłowe Grupy Armii Kijów

Wojskowe Gubernatorstwo Litewskie
gubernator: Generalleutnant Karl von Harbou
szef sztabu: Major Bernhard hrabia Poninski

jednostki armijne (pułki kawalerii, bataliony landszturmu,  
jednostki łączności i pionierów)

jednostki etapowe (głównie bataliony landszturm)

Oprócz tego na terenie Wojskowego Gubernatorstwa Litwy znajdowały się:
Komendantura Kowno
Komendantura Grodno
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Poligon Artylerii Polowej Orany
Poligon Artylerii Polowej Grodno

Inspekcja Etapów Bug
Inspektor: Generalleutnant Max von Diringshofen

szef sztabu: Major Henoumont

Generalne Gubernatorstwo Warszawskie
Generał gubernator i dowódca wojsk okupacyjnych:  

Generaloberst Hans von Beseler
szef sztabu: Oberst William Nethe

Podległe bezpośrednio  
(brygada żandarmerii, Offizier Aspiranten  

Übungs-Regiment Jablonna, kompanie landszturmu)  
Wojskowe Gubernatorstwo Częstochowa

Wojskowe Gubernatorstwo Kalisz
Wojskowe Gubernatorstwo Łódź

Wojskowe Gubernatorstwo Łomża
Wojskowe Gubernatorstwo Łuków
Wojskowe Gubernatorstwo Mława
Wojskowe Gubernatorstwo Płock

Wojskowe Gubernatorstwo Siedlce
Wojskowe Gubernatorstwo Warszawa

Wojskowe Gubernatorstwo Włocławek

Niemieckie oddziały na Kaukazie
szef niemieckiej delegacji na Kaukazie:  

Generalmajor Friedrich Kreß von Kressenstein
dowódca wojsk niemieckich na Kaukazie (do 4 listopada 1918 r.):  

Oberst Philipp Aschauer

Źródło: opracowano na podstawie: Die Rückführung des Ostheeres, Berlin 1936, s. 181–194; 
J. E. Szczepański, Landszturm w  Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915–
1918. Formacja Głębokich Rezerw, Warszawa 2012, s. 242–244.

Siły austro-węgierskie na froncie wschodnim  
w połowie października 1918 r.

Armia Wschodnia
dowódca: General der Infanterie Alfred Krauss
szef sztabu: Generalmajor Alexander Belitska

siedziba dowództwa: Odessa
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XXV Korpus
dowódca: General der Infanterie Peter baron von Hofmann

szef sztabu: Oberst Ludwig Makoviczka
siedziba dowództwa: Żmerynka

155 Dywizja Piechoty Honwedu (sztab ?)
54 Dywizja Strzelców (Szarogród)

XVII Korpus
dowódca: General der Infanterie Ludwig von Fabini

szef sztabu: Oberst Moritz Ritter Fischer von Ledenice
siedziba dowództwa: Chersoń

7 Dywizja Kawalerii (Jelizawetgrad)
11 Dywizja Piechoty (Chersoń)

XII Korpus
dowódca: Feldzeugmeister179 Rudolf von Braun

szef sztabu: Oberst Alfred Dragoni Edler von Rabenhorst
siedziba dowództwa: Jekaterynosław

5 Dywizja Kawalerii Honwedu (Jekaterynosław)
15 Dywizja Piechoty (sztab ?)

Źródło: opracowano na podstawie: Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918, t. 7: Das Krieg-
sjahr 1918, Wien 1938, zał. 32.

STRESZCZENIE

Jarosław C entek, Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim 
w listopadzie 1918 r.

Podczas I wojny światowej armie niemieckie i austro-węgierskie pokonały woj-
ska rosyjskie i  imperium cara runęło w gruzach. Rząd bolszewicki nie był zainte-
resowany zawarciem pokoju na warunkach państw centralnych. Ta odmowa spo-
wodowała ofensywę, która doprowadziła Niemców i Austriaków w głąb terytorium 
rosyjskiego. Ich wojska jednakże były słabej jakości i miały jedynie zapewnić osłonę 
transportu zaopatrzenia do ich państw, gdyż wszystkie wartościowe oddziały i żoł-
nierze znajdowały się już na froncie zachodnim.

Rewolucja w Niemczech i zawieszenie broni na zachodzie spowodowały wielki 
chaos wśród żołnierzy Ober-Ost. Ich głównym zmartwieniem stał się jak najszybszy 
powrót do domu. Niemiecka armia na froncie wschodnim znalazła się w rozsypce, 

179 Dosłownie „zbrojmistrz polowy” – austro-węgierska nazwa stopnia generała artylerii; 
odpowiednik polskiego generała broni.
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to zaś ułatwiło pojawienie się rad żołnierskich, powiększających jeszcze chaos. Sy-
tuacja zaczęła się poprawiać dopiero w styczniu 1919 r.

S ł ow a  k lu c z owe : Ober-Ost, listopad 1918, I  wojna światowa, rewolucja 
w Niemczech

SUMMARY

Jarosław C entek, German land forces on the Eastern Front  
in November 1918

During the Great War, the German and Austro-Hungarian Armies defeated the 
Russian forces and the Tsar’s empire collapsed. The Bolsheviks’ regime was not ea-
ger to sign a peace treaty on the Middle Power’s conditions. This denial started an 
offensive, which led Germans and Austro-Hungarians deep into the Russian terri-
tory. Their forces, however, were of poor quality, and they were only intended to 
provide cover for the transport of supplies into their countries as all battleworthy 
units and soldiers had already been on the Western Front. 

The Revolution in Germany and the Armistice on the Western Front caused 
great chaos among the soldiers of the Ober-Ost. Their primary concern was to go 
home as soon as possible. The German Army on the Eastern Front was in disarray, 
which gave rise to the formation of soldiers’ councils, intensifying the chaos even 
more. Things started to improve as late as in January 1919.

Keywords : Ober-Ost, November 1918, First World War, November Revolution

РЕЗЮМЕ

Яр о слав Центек, Немецкие сухопутные войска на восточном 
фронте в ноябре 1918 г.

Во время Первой мировой войны немецкие и австро-венгерские войска 
разгромили русскую армию, и царская империя рухнула. Большевистское 
правительство не было заинтересовано в подписании мирного договора на 
условиях центральных держав. Этот отказ спровоцировал наступление, ко-
торое завело немцев и австрийцев вглубь российской территории. Однако их 
войска были низкого качества, и должны были лишь обеспечить прикрытие 
транспортировки снабжения для их государств, в то время как все ценные 
отряды и солдаты находились уже на западном фронте.

Революция в Германии и прекращение огня на западе привело к большо-
му хаосу среди солдат Ober Ost. Их главной проблемой стало как можно более 
скорое возвращение домой. Немецкая армия на восточном фронте оказалась 
разобщенной, что поспособствовало появлению солдатских советов, еще бо-
лее усиливающих хаос. Ситуация начала налаживаться лишь в январе 1919  г. 

Ключевые слов а : Ober Ost, ноябрь 1918, Первая мировая война, рево-
люция в Германии



Jacek Jędrysiak

Długa droga do odrodzenia – koncepcje 
budowy polskich władz wojskowych 

pod  okupacją niemiecką w latach 1916–1918

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to zarazem ju-
bileusz odrodzenia rodzimych najwyższych władz wojskowych. Dokona-
na jesienią 1918 r. restytucja centralnych instytucji militarnych stanowiła 
jedną z  pierwszych widocznych oznak odzyskiwania pełnej niezawisłości. 
Utworzenie Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych utoro-
wało drogę do prowadzenia w pełni niezależnej od niemieckich okupantów 
polityki obronnej. Zagadnienia bezpośrednich okoliczności odrodzenia obu 
instytucji1, jak też ostatecznego ukształtowania systemu naczelnych władz 

1 W tym temacie kluczowe znaczenie mają niepublikowane prace Włodzimierza Gie-
rowskiego i  Edwarda Barszcza, zob. Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura 
Historycznego (dalej: CAW-WBH), Kolekcja Rękopisów, sygn. I.400.2326, Włodzimierz 
Gierowski, „Organizacja sił zbrojnych z ramienia Rady Regencyjnej w przededniu niepodle-
głości”, b.d., k. 247–280v, rkps; Kolekcja Rękopisów, sygn. I.400.2043, Włodzimierz Gierow-
ski, „Polska Siła Zbrojna /Polnische Wehrmacht/. Geneza powstania, krótki zarys rozwoju, 
stan w  dniu objęcia nad nią władzy przez Radę Regencyjną, rozbudowa w  czasie między 
12 X 1918 r. a  11  XI 1918 r.”, Warszawa 29 XI 1929 r., k.  7–9, 45–54, mps; Wojskowe Biu-
ro Badań Historycznych (dalej: WBBH), Edward Barszcz, „Polska Siła Zbrojna”, Warszawa, 
maj 1974, s. 82–100, mps. Gierowski jest autorem wielu istotnych publikacji na ten temat: 
W.  Gierowski, Polska Siła Zbrojna w przeddzień niepodległości, Warszawa 1931; idem, Naro-
dziny Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych (październik – początki listopada 
1918 r.) [w:] U źródeł Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 1918–1921, wyb. i oprac. K. Siko-
ra, A. Wesołowski, Warszawa 2008, s. 31–42. Zob. także: T. Kmiecik, Sztab Generalny (Głów-
ny) Wojska Polskiego w latach 1918–1939, Słupsk 2005, s. 34–39; P. K. Marszałek, Najwyższe 
władze wojskowe w systemie ustrojowym II RP, Wrocław 2011, s. 115–125; T. Rawski, Geneza 
i ewolucja Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego 1918–1939 [w:] Sztab General-
ny (Główny) Wojska Polskiego 1918–2003, red. T. Panecki, F. Puchała, J. Szostak, Warszawa 
2003, s. 21–36. 
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wojskowych w  Polsce po 1918 r.2 zostały już opisane w  literaturze w  spo-
sób dokładny i  wyczerpujący. Trudno w  tej materii o  propozycje nowych 
ujęć, które wymagają przede wszystkim wyjścia poza sferę wielokrotnie 
eksploatowanych źródeł3. Wśród tematów, które wymagają w mojej ocenie 
dokładniejszego naświetlenia, sytuuje się problem rozwoju w latach 1916–
1918 koncepcji organizacji na okupowanych przez Niemcy terenach przy-
szłych władz wojskowych odrodzonej Polski. Problematyka ta jest poru-
szana w literaturze przedmiotu zwykle przy okazji szerszych rozważań nad 
próbami organizacji podległych im formacji wojskowych4 oraz w  licznych 
pracach poświęconych procesowi formułowania przez państwa centralne 
koncepcji rozwiązania sprawy polskiej5. Wielu badaczy pochyliło się także 

2 R. Czarnecka, Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych  (MSWojsk.) w  latach 1918–
1921, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2005, nr 27, s. 79–119; eadem, Organizacja i za-
kres działania Sztabu Głównego (Generalnego) WP w latach 1921–1939, „Biuletyn Wojskowej 
Służby Archiwalnej” 2001, nr 23; T. Kmiecik, Sztab Generalny (Główny)..., s. 40–99; P. K. Mar-
szałek, Najwyższe władze..., s. 126–160; P. Stawecki, Organizacja naczelnych władz wojskowych 
według marszałka Józefa Piłsudskiego, „Przegld Historyczno-Wojskowy” (dalej: PHW)  2001, 
nr 4 (189), s. 30–41;  idem, Z badań nad organizacją najwyższych władz wojskowych w Polsce 
w latach 1921–1939, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1994, t. 36; B. Woszczyński, 
Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918–1921. Zarys organizacji i działalności, Warszawa 1972, 
s. 10–58; idem, Rola i struktura naczelnej władzy wojskowej w latach 1918–1920, „Najnowsze 
Dzieje Polski: Materiały i Studia z Okresu 1914–1939” 1969, s. 45–79.
3 Jedną z takich prób podjął niedawno Daniel Koreś w swym referacie „U zarania armii. 
Portret zbiorowy oficerów tworzących zalążek polskiego Sztabu Generalnego oraz Minister-
stwa Spraw Wojskowych w  październiku/listopadzie 1918 roku”, wygłoszonym w  trakcie 
XIII Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w Lubinie 18 V 2018 r. (tekst studium 
w druku). 
4 J. Gaul, Niemieckie służby wywiadowczo-informacyjne wobec radykalnego ruchu niepod-
ległościowego w  Królestwie Polskim 1914–1918, Warszawa 2010; Z. Grabowski, Polska Siła 
Zbrojna 1917–1918, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku” 1988, nr 1, s. 106–
125; idem, Polska Siła Zbrojna (1917–1918), PHW 2014, nr 1 (247), s. 35–66; W. Jaskulski, 
Niemieckie plany rozbudowy piechoty Legionów Polskich jesienią 1916 r., „Militaria Pomor-
skie” 2017, t. 11, s. 66–103; J. Snopko, Finał epopei Legionów Polskich 1916–1918, Białystok 
2008; T. Wawrzyński, Plany utworzenia armii w Królestwie Polskim podczas I wojny światowej 
[w:] Wojsko Polskie 1914–1922, t. 1, red. B. Polak, Koszalin 1986, s.  224–249.
5 W. Conze, Polnische Nation und deutsche Politik im Erste Wetlkrieg, Köln – Graz 1958; 
I.  Geiss, Tzw. Polski pas graniczny 1914–1918. Przyczynek do niemieckiej polityki wojennej w cza-
sie I wojny światowej, tłum. J. Pajewski, Warszawa 1964; L. Grosfeld, Polityka państw central-
nych wobec sprawy polskiej w  latach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1962; J.  Kauffman, 
Elusive Alliance. The German Occupation of Poland in World War I, Cambridge–London 2015; 
P. Mikietyński, Niemiecka droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskie-
go (1914–1916), Kraków 2009; R. Spät, Die „polnische Frage” in der öffentlichen Diskussion im 
Deutschen Reich, 1894–1918, Marburg 2014; M. Szymczak, Między Habsburgami a Hohenzoller-
nami. Rywalizacja niemiecko-austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa 
polskiego, Kraków 2009; H. E. Volkmann, Die Polenpolitik des Kaiserreichs. Prolog zum Zeitalter 
der Weltkriege, Paderborn 2016. Ciekawe w tym względzie jest także oparte na zniszczonych 
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nad problemem organizacji i dorobku Komisji Wojskowej6, która stała się 
finalnie zaczątkiem odtwarzanego kierownictwa spraw armii. W rezultacie 
na kartach historiografii odnaleźć można odwołania w zasadzie do wszyst-
kich najważniejszych projektów sformułowanych przez polskich oficerów 
i  działaczy niepodległościowych. Ich analiza nie jest jednak dostatecznie 
kompletna, a  jednym z  największych braków wydaje się nieuwzględnia-
nie kontekstu oddziaływania instytucji niemieckich, w wymiarze zarówno 
czynnym (projektowanie i organizacja instytucji, ograniczanie polskich ini-
cjatyw), jak i biernym (jako źródło i wzór określonych rozwiązań). W szer-
szym kontekście, mimo dostępności źródeł, cały aspekt oddziaływania na 
Polnische Wehrmacht przez niemiecki establishment wojskowy nie wydaje 
się przebadany w  sposób dostateczny7 i  wymaga moim zdaniem nowych, 
pogłębionych studiów. Niniejsze opracowanie koncentruje się na jednym 
z elementów całej sprawy, a zatem kwestii rozwoju koncepcji budowy przy-
szłych władz wojskowych. W tym celu zaprezentowane zostaną niemieckie 

lub zaginionych dziś materiałach, niepublikowane opracowanie ppłk. Walthera Obkirchera, 
zob. Bundesarchiv Abteilung Militärachiv (dalej: BA-MA), Nachlass (Nl) Walther Obkircher, 
2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der Deutschen Obersten Heeresleitung um den pol-
nischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wiosna 1935, mps. 
6 W. Gierowski, Królewsko-Polska Komisja Wojskowa (1917–1918), cz. 1, „Niepodległość” 
1931, t. 4, z. 1 (7), s. 127–150; cz. 2, 1931, t. 4, z. 2 (8), s. 334–357; M. Jagóra, Rada Regen-
cyjna a wojsko polskie (1917–1918), „Dzieje Najnowsze” 1987, nr 4, s. 3–27; J. Snopko, Spra-
wozdanie z działalności Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, (styczeń–sierpień 1917), 
„Studia Podlaskie” 2011, t. XIX, s. 307–326; W. Suleja, Walka Józefa Piłsudskiego o wojsko na 
forum Tymczasowej Rady Stanu, „Niepodległość i Pamięć” 1997, nr 9, s.  33–50; Z. J. Win-
nicki, Zagadnienia polityczno-wojskowe w działalności Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 
1917–1918, „Wojskowy Przegląd Historyczny” (dalej: WPH) 1988, nr 3 (125), s. 76–100.
7 Wciąż klasycznymi źródłami w tej materii pozostają artykuły i materiały opublikowane 
przed II wojną światową na łamach „Niepodległości”: O  realizację aktu 5 listopada. Tajny 
memoriał niemiecki z 20 XI 1916 r., oprac. H. Wereszycki, „Niepodległość” 1939, t. XVIII, 
s. 135–141; O niemieckie rozwiązanie sprawy polskiej. Memoriał pruskiego sztabowca z maja 
1916 r., oprac. H. Wereszycki, „Niepodległość” 1939, t. XIX, z. 1, s. 154–160; J. Stachiewicz, 
Niemieckie plany organizacji Wojska Polskiego w czasie I wojny światowej, „Niepodległość” 
1930, t. 1, z. 1, s. 12–29. Dodać do tego należy przedrukowane w emigracyjnej wersji tego 
periodyku: F. von Barth, Sprawozdanie z działalności Inspekcji Wyszkolenia Wojska Polskiego, 
oprac. T. Siuta, tłum. A. Sawicka, cz. 1, „Niepodległość” (Nowy Jork – Londyn) 1978, t. 11, 
s.  66–105; cz. 2 „Niepodległość” (Nowy Jork – Londyn) 1979, t.  12, s.  43–59. Najbardziej 
kompleksową próbę analizy całości zagadnienia podjął jak do tej pory Wacław Szwugier; 
Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej: AWNDM), Wojskowa Aka-
demia Polityczna (dalej: WAP), sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja 
utworzenia Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I woj-
ny światowej”, Warszawa 1980. Jego praca nie została jednak nigdy opublikowana, posiada 
również pewne wady wynikające z miejsca jej powstania. W ostatnim czasie powstało także 
znajdujące się w druku opracowanie „Realizm czy fantazja? Plany rozbudowy i reorganizacji 
Legionów Polskich od 1916 r. do kryzysu przysięgowego (lipiec/sierpień 1917 r.) z perspek-
tywy polskiej i niemieckiej”, autorstwa Daniela Koresia i Jacka Jędrysiaka. 
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plany dotyczące tej sfery, możliwe i  postulowane do zastosowanie wzorce 
oraz realne działania strony niemieckiej. Na tym tle przenalizowane zostaną 
dobrze znane projekty polskie, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich fak-
tycznego znaczenia i możliwości realizacji w danym kontekście czasowym. 
Jako cezurę analizy przyjmuję moment ogłoszenia przez Radę Regencyjną 
utworzenia Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych w paź-
dzierniku 1918 r., rozpoczynającą faktycznie nową erę w tej dziedzinie. 

Ostateczna decyzja o próbie restytucji państwa polskiego została podjęta 
przez przedstawicieli mocarstw centralnych podczas negocjacji w Wiedniu 
w dniach 11–12 sierpnia 1916 r. W ich toku Niemcy przeforsowali projekt 
powołania państwa o ustroju monarchii konstytucyjnej. Mimo że na terenie 
Polski miały nadal stacjonować siły okupacyjne, Polacy mogli przystąpić do 
formowania własnej armii8. Porozumienie to zainicjowało żmudny proces 
negocjacji w sprawie ostatecznej formy utworzenia polskich sił zbrojnych, 
trwający do listopada 1916 r. Ustalenia wiedeńskie sankcjonowały przejęcie 
inicjatywy w sprawie polskiej przez Berlin, który już od rosyjskiego odwro-
tu na wschód w lecie 1915 r. był zmuszony do poszukiwań odpowiedniego 
rozwiązania tego problemu. Na terenach zajętych przez Niemcy9 powoła-
no rozkazem cesarza Wilhelma II z 24 sierpnia 1915 r. Generalne Guber-
natorstwo Warszawskie (GGW). Zgodnie z  „Wytycznymi dla administra-
cji Generalnego Gubernatorstwa Warszawa” jego zwierzchnik otrzymywał 
pełną władzę wojskową i wykonawczą, podlegając bezpośrednio cesarzowi. 
Jego status był równy randze dowódcy armii, na jej etacie wzorowano tak-
że strukturę sztabu gubernatora10. W  sprawach politycznych podlegał on 
Urzędowi Kanclerskiemu Rzeszy, wojskowych – Naczelnemu Dowództwu 
(Oberste Heeresleitung, OHL). Gubernatorowi podporządkowano także 
utworzony zarząd cywilny11. Generałem-gubernatorem warszawskim został 
mianowany generał piechoty Hans Hartwig von Beseler, bardzo zasłużony 

8 Bethmann-Hollweg á Beseler [13 VIII 1916 r.] [w:] L’Allemagne et les problèmes de la paix 
pendant la première guerre mondiale: documents extraits de archives de l’Office allemand des 
Affaires étrangères, t. I: Des origines à la déclaration de la guerre sous-marine a outrance (août 
1914 – 31 janvier 1917), red. i oprac. A. Scherer i J. Grunewald, Paris 1962, s. 429–431. 
9 Analogicznie na obszarach kontrolowanych przez Austro-Węgry statuowano Generalne 
Gubernatorstwo Lubelskie. Jego pierwszym zwierzchnikiem był do maja 1916 r. gen. mjr 
Erich von Diller, zastąpiony następnie przez gen. artylerii Karla Kuka; P. Mikietyński, Nie-
miecka droga..., s. 98–104. 
10 Ibidem, s. 150–158; BA-MA, Nl Walther Obkircher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der 
Kampf der Deutschen Obersten Heeresleitung um den polnischen Soldaten (1916–1918)”, 
Poczdam, wiosna 1935, k. 8–9, mps.
11 Oficjalny list pruskiego ministra wojny do gen. H. H. von Beselera z informacją o rozkazie 
cesarza Wilhelma II o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa (wraz z wytycznymi dla ad-
ministracji Generalnego Gubernatorstwa) [w:] P. Mikietyński, Niemiecka droga..., s. 324–326 
[załącznik II].



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. ARTYKUŁY I STUDIA48

oficer, w przeszłości jeden z najbliższych współpracowników samego Alfre-
da von Schlieffena12. Nowy gubernator nie był specjalistą od spraw polskich, 
w związku z czym z początku wypełniał swe obowiązki ściśle wedle otrzy-
manych instrukcji, nakazujących mu taktowny zarząd ukierunkowany na 
niezrażanie mieszkańców okupowanego terytorium. Z  czasem wykształcił 
się u niego rodzaj paternalistycznej sympatii do Polaków, który spowodo-
wał, że do końca istnienia Gubernatorstwa był on jednym z  naczelnych 
rzeczników budowy polskiej państwowości opartej na Niemcach13.

Nie ma tu miejsca na dokładne omawianie dynamicznych przemian, 
jakie zaszły w  niemieckich koncepcjach tworzenia przyszłej polskiej ar-
mii w latach 1916–191714. Propozycje dotyczące organizacji władz wojsko-
wych stanowiły w nich zresztą margines, związany głównie z powstającymi 
w  kręgu Beselera koncepcjami powiązania sprawy polskiej z  architekturą 
przyszłego niemieckiego systemu bezpieczeństwa15. Kluczowa dla rozwoju 
tej optyki była jego opinia, wyrażona w sprawozdaniu z 23 stycznia 1916 r.16 
Gubernator dostrzegał potrzebę odejścia od dotychczasowego postrzegania 
Królestwa jako okupowanej wrogiej prowincji, którą należało jedynie trzy-
mać żelazną ręką i  eksploatować do celów wojennych, wstrzymując decy-
zje polityczne na rzecz pewnych gestów i koncesji w sprawach społecznych, 
kulturalnych i językowych. Beseler akcentował wyczerpanie dawnej formu-
ły, szczególnie wobec aktywnej postawy Wiednia na tym polu. Sprawa pol-
ska miała według niego kluczowe znaczenie dla przyszłego bezpieczeństwa 
niemieckiej granicy wschodniej. Jej przesunięcie, oparcie na przeszkodach 
naturalnych oraz obudowanie systemem państw zależnych wymagało wy-
korzystania ich potencjału ludnościowego do celów wojskowych. Stąd roz-
ważania nad kształtem przyszłego Królestwa Polskiego musiały uwzględniać 

12 W. Conze, Polnische Nation..., s. 106–113.
13 R. Spät, Für eine gemeinsame deutsch-polnische Zukunft? Hans Hartwig von Beseler als 
Generalgouverneur in Polen, 1915–1918, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 2009, 
z. 4, s. 473–475; idem, Generaloberst Hans Hartwig von Beseler als Generalgouverneur in Po-
len 1915–1918. Person und Politik in Selbstzeugnissen, Freiburg im Breisgau 2007, s. 15–18; 
A. Stempin, Generał-pułkownik Hans Hartwig von Beseler – generalny gubernator warszawski 
w latach 1915–1918, „Dzieje Najnowsze” 2011, z. 3, s. 31–32. 
14 Zob. J. Jędrysiak, D. Koreś, „Realizm czy fantazja?...”
15 Zob. Jeden z projektów niemieckiego rozwiązania sprawy polskiej w czasie wielkiej wojny, 
Memoriał o  wytycznych przy zawieraniu pokoju z  Rosją, oprac. H. Werszycki, „Niepodle-
głość” 1938, t. XVIII, z. 3 (50), s. 458–462. Przedruk: Memoriał w sprawie wytycznych przy 
zawieraniu pokoju z Rosją z 1915 r. [w:] P. Mikietyński, Niemiecka droga..., s. 335–336 [za-
łącznik VIII]. Oryginał cytowanego dokumentu znajdował się przed 1939 r. w zbiorach In-
stytutu Piłsudskiego, w  materiałach po kancelarii Beselera. Wedle ustaleń Wereszyckiego 
tekst ten był wykorzystywany przez gubernatora.
16 Omówienie raportu: L. Grosfeld, Polityka państw..., s. 84–87.
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także optymalną budowę jego organizacji wojskowej. Tylko wtedy Polska 
mogłaby odegrać rolę prawdziwego wału obronnego przeciw Rosji17. Bese-
ler nie rozstrzygał ostatecznego kształtu przyszłej Polski, skłaniał się zresztą 
w tym momencie ku rozwiązaniu austro-polskiemu. Postulował w związku 
z  tym zawarcie między Wiedniem i  Berlinem porozumienia co do orga-
nizacji polskich sił zbrojnych, wykorzystania i obsady fortyfikacji oraz po-
wołania stałej, mieszanej komisji wojskowej, czuwającej nad wypełnianiem 
postanowień układu. Styczniowy pogląd Beselera opierał się na założeniu, 
że Polska posiadała duży potencjał, jednak nie była na razie w stanie funk-
cjonować jako samodzielny organizm polityczny. Niełatwo wyrokować, do 
jakiego szczebla chciał rozbudowywać polskie instytucje wojskowe, trudno 
jednak nie odnieść wrażenia, że centralny zarząd planował przynajmniej 
czasowo pozostawić w rękach mocarstw centralnych.

Wrażenie to wzmacnia analiza pochodzących najprawdopodobniej z mar-
ca 1916 r. projektów przyszłej polskiej konstytucji18 oraz układu państwowego 
między Królestwem Polskim a Rzeszą Niemiecką19. Autor obu projektów nie 
jest znany, nie były one także nigdy publikowane20. Z punktu widzenia koncep-
cji organizacji polskiej armii kluczowy wydaje się drugi z tekstów. Wedle niego 
Rzeszę Niemiecką i Królestwo Polskie miał połączyć wieczysty sojusz. Armia 
polska w czasie pokoju podlegać miała swemu monarsze, jednak w czasie woj-
ny jej wodzem stać się miał cesarz niemiecki. On też otrzymać miał prawo do 
deklarowania stanu wojny w  razie ataku na teren któregoś z  państw. Ponie-
waż polskie siły zbrojne należało dopiero zorganizować, wyszkolić i uzbroić, 
do czasu ukończenia tego procesu armia niemiecka miała zachować prawo 
do obrony granic Polski, a w  szczególności obsady twierdz. Okupacja trwać 
miała do 1 stycznia 1920 r. We wszelkich sprawach wyszkolenia, uzbrojenia 
i  struktury armia polska podlegać miała niemieckiej, co regulować winna 
osobna konwencja wojskowa. Także kluczowe ze strategicznego punktu wi-
dzenia koleje miały podlegać zarządowi pruskiemu. Projekt ten zawiera wiele 

17 Beseler zajmował się tym problemem w  bardzo ożywiony sposób pod koniec 1915 r., 
BA-MA, Kaiserliches Generalgouvernement Warschau, PH 30-II/37, Grundsätze für eine 
neue Landesbefestigung, Warszawa 20 XII 1915 r., k. 2–29; BA-MA, Nl Hans Hartwig von 
Beseler, N 30/18, Zweckmäßigste Grenzen Preussens, 2 XI 1915 r.; Erkundung der Flußstel-
lungen an Weichsel und Narew durch den Gen. d. Fußart., den Gen. d. Pi. und den GenSt. 
Offz. des Generalgouvernements Warschau, 23 XI 1915 r. itp. 
18 Grundzüge der verfassungs- und verwaltungspolitischen Einrichtung der künftigen König-
reiches Polen [w:] L. Grosfeld, Polityka państw..., s. 332–335; Staatsverfassung des Königreichs 
Polen [w:] L. Grosfeld, Polityka państw..., s. 335–336.
19 Staatsvertrag [w:] L. Grosfeld, Polityka państw..., s. 336–337; Staatsvertrag [Projekt ukła-
du państwowego między Królestwem Polskim a Rzeszą Niemiecką marzec 1916] [w:] P. Mikie-
tyński, Niemiecka droga..., s. 338–340.
20 L. Grosfeld, Polityka państw..., s. 92–95.
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niejasności. Nie wiadomo, jak faktycznie miała być realizowana podległość ar-
mii polskiej pod struktury armii Rzeszy w trakcie pokoju. Być może jednak 
planowano tu wykorzystanie doświadczeń sprawdzonych w okresie tworzenia 
Cesarstwa. Zgodnie z konstytucją Rzeszy z 16 kwietnia 1871 r.21 całość sił two-
rzących Reichsheer znajdowała się w czasie pokoju i wojny pod dowództwem 
cesarza. Zgodnie z rotą przysięgi wojskowej wszyscy członkowie sił zbrojnych 
byli zobowiązani do wypełniania jego rozkazów. Numerację pułków i barwę 
mundurów ujednolicono z pruską. Cesarz miał zagwarantowane prawo i obo-
wiązek dbania o to, by wszystkie kontyngenty na terenie Niemiec były jednako-
wo wyszkolone i zdolne do działania. Rozciągnięcie na nie pruskich instytucji 
wojskowych miało zagwarantować unifikację w dziedzinie zasad dowodzenia, 
wyszkolenia, kwalifikacji oficerów, uzbrojenia. Wynikało z tego prawo cesarza 
do inspekcjonowania oddziałów w czasie pokoju. Monarcha miał także prawo 
dzielenia kontyngentów, zmian w organizacji Landwehry i wyznaczania garni-
zonów w obrębie Rzeszy. Jego prerogatywą było postawienie na stopie wojen-
nej dowolnej części sił niemieckich, jak też ogłaszanie stanu wojny. Mianował 
także wszystkich komendantów twierdz oraz wyższych dowódców w oddzia-
łach złożonych z więcej niż jednego kontyngentu, zatwierdzając również nomi-
nacje oficerów. W ten sposób stworzono strukturę, w której gwarancję zwar-
tości Reichsheer stanowiło rozciągnięcie zasad pruskiej organizacji wojskowej, 
z systemem rekrutacji i mobilizacji na czele, na wszystkie kraje nowego tworu. 
Przy braku „cesarskiego” resortu wojny i Sztabu Generalnego rolę tę wypełnia-
ły de facto pruskie instytucje wojskowe. Od tych ogólnych reguł istniały trzy 
odstępstwa. Dwa południowoniemieckie państwa nowej Rzeszy – Królestwo 
Bawarii i Królestwo Wirtembergii – oraz Królestwo Saksonii zachowały prawo 
do własnych instytucji wojskowych, a  także utrzymywania w Berlinie swych 
wojskowych przedstawicieli, co wynikało z  utrzymania w  mocy zawartych 
wcześniej konwencji22. Stopień autonomiczności tych agend był bardzo róż-
ny. Największą swobodą cieszyła się bez wątpienia Armia Królestwa Bawarii23, 
której Sztab Generalny potrafił nawet formułować konkurencyjne w stosunku 

21 Gesetz, betreffend die Verfassung des Deutschen Reichs, vom 16. April 1871, „Deutsches 
Reichsgesetzblatt” 1871, nr 16, s. 63–85. 
22 Kwestię tę uregulowano poprzez utrzymanie w  mocy odpowiednich artykułów zawar-
tych wcześniej konwencji; Vertrag, betreffend den Beitritt Bayerns zur Verfassung des Deut-
schen Bundes, nebst Schlußprotokoll, vom 25. November 1870, „Deutsches Reichsgesetzblatt” 
1871, nr 5, s.  9–26; Vertrag zwischen dem Norddeutschen Bunde, Baden und Hessen einer-
seits und Württemberg andererseits, betreffend den Beitritt Württembergs zur Verfassung des 
Deutschen Bundes, nebst dazu gehörigem Protokoll vom 25. November 1870, „Bundesgesetz-
blatt des Norddeutschen Bundes” 1870, nr 51, s. 654–665. Zob. także M. Messerschmidt, Mi-
litärgeschichte im 19. Jahrhundert (1814–1890), cz. 1: Die politische Geschichte der preußisch-
deutschen Armee, Frankfurt am Main 1975, s. 208–215.
23 A. Fuchs, Einführung in die Geschichte der Bayerischen Armee, München 2014, s. 73–93. 
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do pruskich koncepcje operacyjne24. Bawarski monarcha zachowywał w czasie 
pokoju zwierzchność nad swymi wojskami, przechodziły one pod komendę 
cesarską dopiero w momencie mobilizacji, której zarządzenie było prerogatywą 
królewską. Bawarską odrębność podkreślono także poprzez wyłączenie pod-
ległych Wittelsbachom korpusów armijnych z ciągłej numeracji, wynikającej 
ze struktury korpusów pruskich25. Armia bawarska była w istocie odrębnym 
tworem, z własnymi zasadami w wielu dziedzinach, zobowiązanym jednak do 
dostosowania swych norm organizacyjnych, formacji, wyszkolenia, mobili-
zacji, wyposażenia i uzbrojenia do istniejących na terenie Rzeszy. Mniejszym 
zakresem swobody cieszyły się dwa pozostałe państwa. Korpusy saskie (XII 
i XIX) i wirtemberski (XIII) stanowiły immanentną część systemu numeracji 
Reichsheer. Jednak także działające w Saksonii26 i Wirtembergii instytucje po-
siadały określone uprawnienia. Dla przykładu konwencja zawarta z dworem 
w  Stuttgarcie gwarantowała istnienie wirtemberskiego korpusu jako zwartej 
formacji, stacjonującej w czasie pokoju na terenie królestwa. Korpus podlegał 
cesarzowi, miał być szkolony i zorganizowany wedle pruskich norm i wystą-
pić w czasie wojny pod swoimi sztandarami. Wirtemberski suweren zachował 
prawo mianowania, awansowania i dymisjonowania oficerów, którzy mieli być 
jednak szkoleni wedle pruskich standardów. Mianowanie generała dowodzą-
cego korpusem (Kommandierende General, KG) wymagało zatwierdzenia ze 
strony Berlina. Analogicznie jak w wypadku Bawarii, cesarzowi w czasie po-
koju przysługiwało prawo do inspekcji wojsk i dbania o jedność doktrynalną. 
Wirtemberskie Ministerstwo Wojny pozostawało w  stałym kontakcie z  pru-
skim, od którego otrzymywało wiele wytycznych. W myśl tzw. „Bebenhäuser 
Konvention” z 1 grudnia 1893 r. zacieśniono zresztą związki między obiema 
armiami, wprowadzając obustronną możliwość czasowego (od 1 roku do 2 lat) 

24 Na temat bawarskich planów przełamania między Toul i  Verdun z  lat 1904–1906 zob. 
T. Zuber, Inventing the Schlieffen Plan: German War Planning 1871–1914, Oxford – New 
York 2002, s. 221–224. Książę Rupprecht Bawarski i podległe mu oddziały są niekiedy nadal 
oskarżani o zniweczenie natarcia skrzydłowego przez terytorium Belgii poprzez zbyt ofen-
sywną postawę podczas walk w Lotaryngii. Jest to element stale obecnego w pruskiej optyce 
po 1815 r. postrzegania Bawarii jako potencjalnej profrancuskiej partii w Niemczech. 
25 Początki tej numeracji sięgały 1817 r., kiedy to utworzono KA I–VIII. Zob. Nachweisung, 
wie die Brigaden gegenwärtig zusammengesetzt wird, und wie sie nach Allerhöchst bestimmten 
Dislokation pro 1817 zusammengesetzt werden sollen, „Militair-Wochenblatt” 1817, nr 43, 
s.  122–124. Bawaria posiadała w  1914 r. trzy korpusy armijne: I  (Monachium), II (Würz-
burg), III (Norymberga). W czasie mobilizacji wystawiano kolejne dwa korpusy rezerwowe. 
26 W. Güllich, Die Sachsische Armee in Norddeutschen Bund und im Kaiserreich 1867–1914, 
Markkleeberg 2017, s.  190–198; J. Hoffman, „Die sächsische Armee im Deutschen Reich 
1871 bis 1918”, dysertacja doktorska napisana pod kierunkiem profesora Reinera Pomme-
rina, obroniona na Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie 14 VI 
2017  r., mps; A. Schulz-Trinius, Die sächsische Armee in Krieg und Frieden. Ihre Führer und 
Kriegsminister, Zeulenroda 1932, s. 113–154. 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. ARTYKUŁY I STUDIA52

odkomenderowania oficerów. Choć zatem cesarz stawał się faktycznie naczel-
nym wodzem wszystkich sił niemieckich dopiero w czasie wojny, pruska domi-
nacja w dziedzinie wojskowej była na terenie Rzeszy dokładnie ugruntowana. 
Można spekulować, czy w wypadku konwencji zawartej z Polską nie zakłada-
no odwołania do podobnych rozwiązań, a odrodzone Królestwo otrzymało-
by dekoracyjne agendy o ograniczonych możliwościach działania, w praktyce 
w całości podlegające pruskiej organizacji wojskowej. W tekście nie ma jed-
nak wprost sugerowanej zapowiedzi budowy takich instytucji, choć postulat 
zawarcia konwencji może sugerować zgodę na ich powołanie, wzorowanych na 
rozwiązaniach któregoś z państw niemieckich lub ukształtowanych całkowicie 
wedle rodzimych tradycji. 

Erozja możliwości działania austro-węgierskiego sojusznika, objawiona 
z całą mocą w trakcie tzw. „ofensywy Brusiłowa” latem 1916 r.27, spowodo-
wała dalszy wysyp niemieckich postulatów w sprawie polskiej. Wśród nich 
ciekawy był gen. porucznika Ericha Ludendorffa, który w liście do sekreta-
rza ds. zagranicznych Arthura Zimmermanna z 17 lipca 1916 r. propono-
wał utworzenie Wielkiego Księstwa Polskiego z terenów obu gubernatorstw, 
a  następnie polskiej armii, działającej jednak pod niemieckim dowódz-
twem28. Był to oczywiście postulat nierealny, wynikający raczej z impulsyw-
nej natury ówczesnego szefa sztabu Ober-Ost29. Ta i inne podobne koncep-
cje z  tego okresu zakładały raczej jakąś formę nowych legionów pod nie-
mieckim kierownictwem30. Na tym tle wyróżniały się oczywiście postulaty 
Beselera, stale orientującego się na osiągnięcie określonych korzyści w rze-
czywistości powojennej. Swe credo wyłożył jasno w  raporcie kwartalnym 
z 23 lipca 1916 r.31 Dążenie do korekty niekorzystnego kształtu niemieckiej 
granicy wschodniej z 1914 r. mogło zostać oparte na ukształtowaniu nowej 

27 Operacja rozpoczęta przez wojska rosyjskie 4 VI 1916 r. na terenie Wołynia aby odciążyć 
wojska Ententy walczące na froncie zachodnim. Celem działań opracowanych przez gen. 
Aleksieja Brusiłowa było m.in. opanowanie Lwowa. Po początkowych sukcesach, w tym za-
jęciu Łucka, postępy Rosjan zostały powstrzymane. Zaważył tu wysiłek niemiecki, cała kam-
pania pokazała erozję możliwości działania sił austro-węgierskich. Zob. S. Czerep, Operacje 
wołyńskie ofensywy Brusiłowa 4 czerwca – 10 sierpnia 1916, Białystok 1999. 
28 Ludendorff à Zimmermann [17 VII 1916 r.] [w:] L’Allemagne..., s. 411. 
29 Właśc. Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten, niemieckie na-
czelne dowództwo na froncie wschodnim podczas I wojny światowej. 
30 Propozycje Falkenhayna i  Friedricha von Bernhardi. Zob. Grunau à Bethmann-Hollweg 
[19  VII 1916 r.] [w:] L‘Allemagne..., s. 412–413; J. Stachiewicz, Niemieckie plany..., s. 16–17, 23. 
31 Zob. Beseler Denkschift vom 23.7.1916, oprac. H. Lemke, „Jahrbuch für Geschichte der 
UdSRR und der Volksdemokratischen Länder Europas” 1960, s. 390–400; Raport kwartalny 
generalnego gubernatora von Beselera dla cesarza Wilhelma II o  sytuacji politycznej w Kró-
lestwie Polskim (23 lipca 1916 r.) [w:] P. Mikietyński, Niemiecka droga..., s.  348–357. Obie 
edycje pochodzą z różnych źródeł: Lemke wykorzystał zasób Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych (podana sygnatura odnosi się do nieistniejącego Deutsche Zentralarchiv w Poczdamie, 
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Polski według niemieckich interesów. Odrodzone Królestwo miało pełnić 
funkcję przedpola niemieckiego systemu obronnego przeciw Rosji. Ponie-
waż wedle Beselera charakterowi, temperamentowi i wyobrażeniu o  sobie 
Polaków odpowiadało w  pełni posiadanie własnej armii, Niemcy musieli 
uwzględnić określone działania na tym polu w swym planie. Polskie wojsko 
musiało mieć własną komendę przy jednoczesnym ukształtowaniu wedle 
niemieckich wzorów organizacyjnych i  szkoleniowych. W  czasie pokoju 
jego zwierzchnikiem miał pozostawać polski król, w czasie wojny przecho-
dziłaby ona pod komendę cesarza niemieckiego. Beseler postulował, by tyl-
ko w wypadku wojny niezagrażającej terenom Polski do udziału w konflik-
cie niezbędna była zgoda polskiego władcy. Całokształt systemu obronnego 
kraju (Landesverteidigung) miał odpowiadać normom niemieckim. Trudno 
nie odnieść wrażenia, że gubernator chciał widzieć armię polską jako inte-
gralną część wojsk cesarskich, z  instytucjami wojskowymi pełniącymi rolę 
dekoracji dla pozornej suwerenności. Z tego też względu Beseler wykluczał 
użycie w tym dziele w jakiejkolwiek formie istniejących Legionów Polskich, 
które traktował jako organizację na poły rewolucyjną, nieużyteczną w no-
woczesnej wojnie. Dopiero gruntowne szkolenie miało stworzyć zdolną do 
operowania wedle pruskich wzorców polską armię regularną. Proces ten 
można było jednak rozpocząć po rozwiązaniu sprawy granic – kształt no-
wego kraju był kluczowy dla struktury i wielkości armii. 

Stanowisko to prezentował konsekwentnie w  kolejnym raporcie 
z 2  sierpnia32, będącym odpowiedzią na coraz silniejsze naciski w sprawie 
budowy polskiej armii33. Memoriał ten był przede wszystkim manifestem 
niechęci i nieufności wobec ruchu legionowego, a zwłaszcza tajnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Gubernator nie widział możliwości oparcia się na 
formacjach, które nie dość, że stanowiły rodzaj improwizowanej prowizorki, 
to jeszcze były fanatycznie oddane Józefowi Piłsudskiemu, którego uznawał 
za radykała i  dyletanta w  sprawach wojskowych. Jedyną opcją w  tej sytu-
acji było powołanie nowej armii od podstaw, co jednak generowało wielkie 
problemy techniczne. Przede wszystkim dla polskich oddziałów zwyczajnie 
brakowało kadry dowódczej, a nawet doświadczonych szeregowców. Niere-
alne było w zasadzie powołanie w aktualnym stanie w pełni wartościowych 

sygn. 19 678, materiały te przeniesiono do Bundesarchiv Abteilung Berlin-Lichterfelde), Mi-
kietyński spuściznę Beselera (BA-MA, Nl Beseler, N 30/9). 
32 Memoriał znany z  przytoczenia Stachiewicza, zob. J. Stachiewicz, Niemieckie plany..., 
s. 24–27. Przedruk: Memoriał gen. v. Beselera do niemieckiego szefa sztabu generalnego gen. 
von Falkenhayna w kwestii armii polskiej (2 sierpnia 1916 r.) [w:] P. Mikietyński, Niemiecka 
droga..., s. 357–360.
33 W. Conze, Polnische Nation..., s. 180; J. Stachiewicz, Niemieckie plany..., s. 23; M. Szym-
czak, Między Habsburgami..., s. 170–171.
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jednostek. Alternatywę stanowić mogłoby wystawienie wyłącznie jednostek 
piechoty, jednak w  takim wypadku do zapewnienia zdolności operacyj-
nych niezbędne byłoby wydzielenie niemieckich jednostek artylerii, kawa-
lerii i wojsk technicznych, co wypaczałoby całą ideę. Beseler powątpiewał 
przy tym, czy Niemcy w  aktualnej sytuacji w  ogóle stać na wyszkolenie, 
wystawienie i  utrzymanie liczącego setki tysięcy ludzi polskiego wojska. 
W jego opinii należało doprowadzić do przyspieszenia w sprawie polskiej, 
co umożliwiłoby inicjację procesu budowy prawdziwej armii. Jej bojowe 
wykorzystanie w obecnej wojnie uważał za wątpliwe, orientował się jednak 
na przyszłość. Radził zacząć już teraz określone działania na polu prawo-
dawczym i organizacyjnym (w tym utworzenie kursów wyszkoleniowych), 
które pozwoliłyby wyedukować kadry. 

Mimo sceptycyzmu Beselera podjęte w Wiedniu decyzje wygenerowały 
konieczność dokładnego przenalizowania możliwości jak najszybszego po-
wołania polskiej armii. Studia w  tej dziedzinie przeprowadzono w  sztabie 
Gubernatorstwa. Za całą sprawę odpowiadał oddział Ib sztabu GGW34, od-
powiadający m.in. za sprawy etatowe i organizacyjne35. Podwładni Beselera 
przeanalizowali trzy warianty formowania armii polskiej: utworzenie nie-
miecko-polskiego legionu, ochotniczy werbunek do pojedynczych polskich 
oddziałów celem dołączenia ich do jednostek niemieckich lub bezpośredni 
werbunek do armii niemieckiej, utworzenie nowej polskiej armii. Szczegól-
nie dokładnie przeanalizowano wariant pierwszy i trzeci, które były ze sobą 
powiązane koncepcyjnie. To w  trakcie tych prac powstały projekty wysta-
wienia trzech, a następnie nawet dziewięciu polskich dywizji. W pierwszym 
wariancie liczebność polskiej armii miała wynosić 30 tys., w  drugim 100 
tys. ludzi. Druga liczba była warunkowana siłą niemieckiej obsady terenu 
GGW – polskie oddziały nie mogły przewyższać jej liczebnie. Na potrze-
by tych projektów opracowano nawet szczegółowy plan przebiegu poboru 
oraz oparcia polskiej ustawy wojskowej na Wehrgesetz z 9 listopada 1867 r.36 
Z treści projektów należy też wysunąć wniosek, iż faktycznymi dowódcami 
polskich wielkich jednostek mieli być oficerowie niemieccy. Potwierdza to 
w  pełni punkt widzenia Beselera, wyrażony w  skierowanym na ręce szefa 
Sztabu Generalnego gen. piechoty Ericha von Falkenhayna piśmie z 23 lipca 

34 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), 531: Cesarskie Generalne Gubernator-
stwo Warszawskie (dalej: CGGW), sygn. 83, Besprechung von Sonntag 13.8. [brudnopis bez 
podpisu], s. 1–6; Aufstellung der deutscher Polenlegionen [brudnopis z licznymi załącznika-
mi], Warszawa 14 VIII 1916 r., s. 7–49.
35 P. Mikietyński, Niemiecka droga..., s. 152. 
36 Gesetz, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienste. Vom 9. November 1867, „Bundes-
gesetzblatt des Norddeutschen Bundes” 1867, nr 10, s. 131–136. Ustawa ta była w kolejnych 
dekadach kilkakrotnie modyfikowana.
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1916 r.37 Jego treść wprost odwołuje się do prowadzonych prac, gubernator 
postulował podjęcie działań nad dwoma wariantami: powołaniem legionów 
i tworzeniem nowej armii, które miały liczyć odpowiednio 30 i 100 tys. ludzi, 
przy czym druga liczba korelowała z  siłą oddziałów okupacyjnych, od któ-
rych armia polska miała być słabsza. Projekt zakładał uczynienie z polskich 
oddziałów regularnej części armii niemieckiej, co motywował prawem mię-
dzynarodowym – formacje nieistniejącego państwa musiałyby być traktowa-
ne jako nieregularne bandy, a ich członkowie pozbawieni by byli praw kom-
batanckich. Mimo umiarkowanego optymizmu co do dostępności materiału 
ludzkiego problemów nastręczał deficyt kadr. Zdaniem Beselera wyżsi do-
wódcy do szczebla pułku, jak też oficerowie sztabowi musieli być z początku 
Niemcami. Tylko w ten sposób trzy, a potencjalnie dziewięć polskich dywizji 
mogło w  przeciągu 8–9 miesięcy osiągnąć zdolność do działań w  Wielkiej 
Wojnie. Projekt Beselera nie zawierał żadnych wskazówek co do ewentual-
nego kształtu instytucji wojskowych nowego państwa, jego treść każe jednak 
sądzić, że nie widział w szeregach polskich potencjału do ich budowania. 

Niedługo potem Falkenhayn został zastąpiony przez sprawdzony w Ober-
-Ost duet złożony z  feldmarszałka Paula von Hindenburga i  nieodłącznie 
związanego z  nim od czasu tryumfu pod Tanennbergiem Ludendorffa. 
Z punktu widzenia organizacji armii polskiej oznaczało to wzmożenie na-
cisków na szybkie wystawienie istotnych sił. Obu duumwirów38 łączyła nie-
chęć do sprawy polskiej przy jednoczesnym dostrzeganiu palącej potrzeby 
uzyskania nowych zasobów materialnych i  ludzkich dla potrzeb niemiec-
kich interesów wojennych39. W tej sytuacji ceną poparcia projektów Beselera 

37 Cyt. za: J. Stachiewicz, Niemieckie plany..., s. 27–28.
38 Określenia tego używa się dla podkreślenia nieomalże dyktatorskiej władzy, jaką zyskali 
obaj generałowie w schyłkowym okresie Wielkiej Wojny. 
39 Zob. memoriał Ludendorffa do Kriegsministerium z 14 VIII 1916 r.; Cyt. za J. Stachiewicz, 
Niemieckie plany..., s. 28–29. Poglądy te dotyczyły zresztą nie tylko potencjalnego poboru re-
krutów. W liście z 31 X 1916 r. Ludendorff zaproponował, by rozszerzyć tekst opracowywanej 
przysięgi o fragment dotyczący werbunku do pracy w zakładach przemysłowych. Nadkwater-
mistrz był zdania, że jeśli Polacy nie wykażą chęci ochotniczego wstąpienia do armii, to może 
uda się wykorzystać ich potencjał w niemieckich fabrykach. Był to rzecz jasna pomysł ściśle 
powiązany z tzw. planem Hindenburga, który zakładał podporządkowanie wszelkich dziedzin 
życia gospodarczego produkcji wojennej. Służyć temu miało zarządzenie skierowane 13 IX 
1916 r. do gubernatorstw w Belgii i Warszawie, nakazujące stworzenie list zdolnych do pracy 
robotników. Zob. Schreiben des Chef des Generalstabes des Feldheeres, Generalfeldmarschall Paul 
v. Hindenburg, an den preußischen Kriegsminister, Generalleutnant Adolf Wild v. Hohenborn, zur 
Durchführung des Hindenburgsprogramm, 14 September 1916 [w:] Der Erste Weltkrieg. Doku-
mente, wyb. i oprac. H. Otto i K. Schmiedel, Berlin 1977, s. 195–196; Schreiben des III. OHL an 
die Generalgouverneur in Belgien und in Warschau über die verstärkte Deportation des belgischer 
und polnischer Arbeitskräfte in das Deutsche Reich, 13. September 1916 [w:] Der Erste Welt-
krieg..., s. 194–195. Zob. także: G. D. Feldman, Army, Industry and Labor in Germany 1914–1918, 
Princeton – New Jersey 1966, s. 154–168, 170–190; Ch.  Westerhoff, Praca przymusowa w czasie 
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była obietnica wystawienia do wiosny 1917 r. 4–5 polskich dywizji40. Mimo 
pewnych różnic w postrzeganiu sytuacji OHL i GGW doszły w tej sprawie 
do porozumienia, które zawarto w Pszczynie 2 września 1916  r.41 U progu 
jesieni przesądzona wydawała się zatem realizacja inicjatywy sformowania 
kilku dywizji polskich, bez próby szerszego rozwijania sprawy kształtu pol-
skiej organizacji wojskowej. Z drugiej strony całość działań Beselera można 
traktować jako taktykę – za cenę obietnic zyskiwał wsparcie OHL w forso-
waniu przyspieszenia w  sprawie polskiej, co wcale nie było oczywiste dla 
wszystkich pruskich polityków. Silna opozycja wobec powyższych projek-
tów ujawniła się na posiedzeniach pruskiego Staatsministerium 19 sierpnia 
i  21 września 1916 r.42 W  trakcie drugiego ze spotkań wielkie poruszenie 
wywołała opinia ministra wojny gen. porucznika Adolfa Wild von Hohen-
borna, który stwierdził, że w  kontekście polskiej armii można było liczyć 
jedynie na siły pomocnicze, głównie formacje piechoty z oddziałami karabi-
nów maszynowych, wyszkolone przez niemieckich oficerów i podoficerów. 
Oddziały te nie powinny w żadnym razie tworzyć samodzielnych wielkich 
jednostek, przeciwnie, należało je dołączyć do oddziałów niemieckich. Wo-
bec formalnej niemożliwości ogłoszenia przymusowego poboru jedyne, na 
co można było liczyć w  zaciągu ochotniczym, to 20 tys. rekrutów. Liczba 
ta wywołała szok, wcześniej w dyskusjach pojawiały się bowiem zupełnie, 
całkowicie fantastyczne szacunki, w  tym liczba 1,2 mln żołnierzy! W  tej 
trudnej sytuacji w Berlinie pojawił się Beseler, który na posiedzeniu Staat-
sministerium 8  października 1916 r. po raz kolejny zaprezentował swą wizję 
budowy polskiej armii43. 

Jego projekt był ukierunkowany na przebudowę architektury obron-
nej niemieckiej granicy wschodniej. W  nowej konfiguracji geopolitycznej 

I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim 
i na Litwie w latach 1914–1918, tłum. W.  Włoskowicz, Warszawa 2014, s. 223–237. 
40 Polska w  pamiętnikach wielkiej wojny, zebrał i  objaśnił M. Sokolnicki, Warszawa 1925, 
s.  103, 151; AGAD, 531: CGGW, sygn. 82, Besprechung am 26. August 1916 [maszynopis planu 
rozmów nad wariantem A i B oraz brudnopis wariantu B], s. 9–13; BA-MA, Nl Walther Obkir-
cher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der Deutschen Obersten Heeresleitung um den 
polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wiosna 1935, k. 40–43, 50–53, mps. 
41 W. Conze, Polnische Nation..., s. 195–197; M. Szymczak, Między Habsburgami..., s. 190. 
42 Bundesarchiv Abteilung Berlin-Lichterfelde (dalej: BAB), Reichskanzlei, R 43/2398g, Ab-
schrift: Sitzung des Königlichen Staatsministerium, Berlin 19 VIII 1916 r., k. 16–31. Prze-
druk: Protocole d’une sèance des Ministres de Prusse [19 VIII 1916 r.] [w:] L’Allemagne..., 
s.  440–454; BA-MA, Nl Walther Obkircher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der 
Deutschen Obersten Heeresleitung um den polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, 
wiosna 1935, k. 31, mps; H. Lemke, Allianz und Rivalität..., s. 344–345, 347–349.
43 Przedruk: Protocole d’une sèance des Ministres de Prusse [8 X 1916 r.] [w:] L’Allemagne..., 
s. 492–508. 
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polska armia w  sile 200 tys. żołnierzy w czasie pokoju, a  nawet 800 tys. 
w  czasie wojny, miała pełnić rolę „zderzaka”, który miał przyjąć na siebie 
impet pierwszego natarcia sił rosyjskich i zapewnić Niemcom czas na prze-
rzucenie sił z  zachodniego teatru działań wojennych (TDW). Oczywiście 
o budowie tak potężnej armii można było myśleć dopiero po długim czasie 
konsekwentnego formowania Polnische Wehrmacht. Po latach zaborów Po-
lakom brakowało wykształconych kadr w  każdej dziedzinie, w  tym także 
kompetentnych oficerów. Osiągnięcie celu, jakim było utworzenie forma-
cji ukształtowanej całkowicie wedle niemieckich wzorów, z  uwzględnie-
niem regulaminów, zasad dowodzenia i szkolenia, musiało potrwać. Zarząd 
szkolenia należało oddać bezwzględnie w ręce sił cesarskich. Miało to za-
pewnić możliwość pełnego współdziałania obu armii w  przyszłej wojnie, 
zapewne w sposób analogiczny jak w wypadku państw tworzących Cesar-
stwo. Potwierdza to postulat zawarcia konwencji wojskowej, gwarantującej 
cesarzowi dowództwo w wypadku wojny, a Niemcom kontrolę nad polski-
mi twierdzami. Zaprezentowany schemat budowy polskiej armii był w pełni 
zgodny z założeniami wypracowanymi w sztabie GGW. Beseler widział moż-
liwość osiągnięcia gotowości bojowej przez 36 batalionów (ekwiwalent trzech 
dywizji) w ciągu ośmiu miesięcy. Choć zdawał sobie sprawę, że był to czas 
stosunkowo długi, jednak trudno było oszacować, jak długo potrwa jeszcze 
konflikt. Mimo skromnych początków miał to być istotny zaczyn poważ-
nej rozbudowy sił polskich w przyszłości44. Konieczność zawarcia konwen-
cji wojskowej została silnie wsparta przez Wilda von Hohenborna, który 
dostrzegał konieczność zagwarantowania Niemcom kontroli nad wspólną 
granicą, a  w  najbardziej pożądanym wariancie także obsadę wspólnej ru-
bieży zewnętrznej. Zalecał dążenie do uzyskania kontroli nad węzłowymi 
punktami (Stützpunkten) wschodniej linii granicznej. Podobnie postrzegał 
sprawę kolei, które także musiały znajdować się pod kontrolą niemiecką, 
zwłaszcza w węzłowych punktach. Cesarz niemiecki powinien mieć zagwa-
rantowane już w  czasie pokoju prawo do określania zasad szkolenia, jak 
również inspekcjonowania oddziałów. W  czasie wojny jego pozycja wo-
dza była oczywista, jednak minister wojny postulował także uwzględnie-
nie tego stanu rzeczy w rocie przysięgi wojskowej, co wprost nawiązywało 
do regulacji ustrojowych Rzeszy45. Zapis tej wymiany poglądów świadczy 
moim zdaniem o  tym, że niemieccy decydenci wojskowi nie widzieli na 
razie możliwości budowy polskich instytucji wojskowych. Brakowało do 
tego kadr, które należało najpierw „wychować”. Osiągnięciu tego celu słu-
żyć miała w  dużej mierze projektowana konwencja, która w  istocie miała 

44 Ibidem, s. 492–496. 
45 Ibidem, s. 502–503. 
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zagwarantować polskiej armii status podobny do wojsk bawarskich, saskich 
lub wirtemberskich, z daleko mniejszym stopniem autonomiczności. 

Berliński sukces Beselera i  przebieg rozpoczętej 18 października mię-
dzysojuszniczej konferencji w  Pszczynie46 doprowadził do przejęcia przez 
Niemcy odpowiedzialności za organizację Polnische Wehrmacht. Całością 
działań miał kierować Beseler47. Do rozwiązania pozostały jednak dwie 
węzłowe kwestie: sprawa treści manifestu i odezwy werbunkowej oraz roty 
przysięgi. W  tej drugiej sprawie doszło do poważnego sporu podczas ro-
boczego spotkania niemiecko-austriackiej komisji wojskowej w Warszawie 
23 października 1916 r.48 Szef sztabu austriackiego Armeeoberkomman-
do (AOK) gen. pułkownik Franz Conrad von Hötzendorf silnie zaatako-
wał koncepcję, by naczelnym wodzem armii polskiej był cesarz niemiecki. 
Zagwarantowanie równych praw obu partnerów wymagało jego zdaniem, 
żeby rota przysięgi dotyczyła osoby wyznaczonej na stanowisko dowódcze 
wspólną decyzją mocarstw centralnych. Było to jawne rzucenie wyzwania 
wszelkim projektom strony niemieckiej. Co więcej, szef AOK zaczął naci-
skać na wykorzystanie kadr legionowych w procesie formowania armii, co 
było w omawianym okresie wykluczone przez większość niemieckich ofice-
rów, tym bardziej że Polskim Korpusem Posiłkowym (PKP)49 miałby nadal 
dowodzić austriacki generał50. Spór ten wywołał konieczność kolejnej tury 
rozmów, które zaplanowano w Pszczynie na 3 listopada. W ich trakcie OHL 
raz jeszcze kategorycznie wykluczyło zarówno możliwość wykorzystania 
PKP jako podstawy przyszłej armii polskiej51. Tworzona polska armia mu-
siała być częścią niemieckich sił zbrojnych, a to ze względu na chęć zapew-
nienia jej żołnierzom praw kombatanckich, których wobec braku uznanej 

46 Note de Jagow [18 X 1916 r.] [w:] L’Allemagne..., s. 520.
47 BAB, Reichskanzlei, R 43/2477, [Odpis postanowień rozmów w Pszczynie 18 X 1916 r.], 
s. 1–13. Przedruk: Note de Jagow [18 X 1916 r.] [w:] L’Allemagne..., s. 520.
48 Ibidem, s. 525–526; BA-MA, Nl Walther Obkircher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der 
Kampf der Deutschen Obersten Heeresleitung um den polnischen Soldaten (1916–1918)”, 
Poczdam, wiosna 1935, k. 45–46, mps. 
49 Wychodząc naprzeciw postulatom AOK oraz części środowisk legionowych, 20 IX 
1916  r. cesarz Franciszek Józef I  zapowiedział przekształcenie Legionów w  dwudywizyjny 
Polski Korpus Posiłkowy. Zob. CAW-WBH, Komenda Legionów i  Dowództwo Polskiego 
Korpusu Posiłkowego (dalej: KLiDPKP), sygn. I.120.1.1, Odpis memoriału ws. rozbudowy 
Legionów, 15  VII 1916 r., k. 343–347; Pismo Rady Pułkowników do Naczelnego Komitetu 
Narodowego, 30 VIII 1916 r., k. 491–493. 
50 W. Conze, Polnische Nation..., s. 215, 217–220; H. Lemke, Allianz und Rivalität..., s. 357–358; 
M. Szymczak, Między Habsburgami..., s. 209–211.
51 AGAD, 531: CGGW, sygn. 82, [Odpis ustaleń z Pszczyny], Pszczyna 3 XI 1916 r., s. 25–
26. Zob. także BA-MA, Nl Walther Obkircher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der 
Deutschen Obersten Heeresleitung um den polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wio-
sna 1935, k. 48–49, 50–53, mps. 
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państwowości polskiej byliby pozbawieni. Dzięki osiągniętemu porozumie-
niu kilka dni po manifeście ogłoszono także odezwę52 oraz przepisy wer-
bunkowe53. Zaciąg miał mieć na razie charakter ochotniczy, wbrew obiek-
cjom w  odezwie odwoływano się do spuścizny Legionów i  zapowiadano 
połączenie z nimi nowej armii. 

Dzięki badaniom Leona Grosfelda54 możliwe jest przedstawienie, w jaki 
sposób strona niemiecka wyobrażała sobie przyszłą organizację wojskową 
Królestwa Polskiego. Dokładne wytyczne co do tej problematyki zawiera po-
wstały w listopadzie 1916 r. projekt konstytucji55 (wraz z uzasadnieniem)56. 
Dokumenty te powstały pod kierunkiem szefa Zarządu Cywilnego GGW 
Wolfganga von Kriesa i zostały przesłane do wielu resortów celem konsul-
tacji. Ich efektem był także szczególnie ważny projekt konwencji wojsko-
wej57. Słuszny wydaje się wniosek Szwugiera, że jego założenia starano się 
realizować już w  porozumieniach pszczyńskich58. Zgodnie z  artykułami 
26–27 projektu ustawy zasadniczej przyszły król Polski miał być jednocze-
śnie naczelnym wodzem w  czasie pokoju. Na czas wojny prerogatywa ta 
miała przechodzić jednak na cesarza niemieckiego. Uzasadniając ten prze-
pis, autorzy projektu wprost uznali za mało prawdopodobne, by nowy twór 
prowadził w przewidywalnej przyszłości konflikt zbrojny bez udziału Rze-
szy, jednak bezwzględnie należało zagwarantować prerogatywy dowódcze 
cesarza w wypadku wojen toczonych wspólnie. W gestii króla leżeć miało 
mianowanie wszelkich stanowisk w  armii. Nie określono struktury insty-
tucji wojskowych. Wojsko polskie miało opierać się na powszechnym obo-
wiązku służby wojskowej. Przyznano mu prawo do posiadania własnych 
odznaczeń, sztandarów i  chorągwi. Jednocześnie zastrzeżono, że stosunek 

52 AGAD, 531: CGGW, sygn. 35, Do ludności Jeneralnych Gubernatorstw warszawskiego i lu-
belskiego, Warszawa i Lublin 9 XI 1916 r., b.p. Wersja niemiecka: CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. 
I.120.1.4, Wortlaut der Werbeaufrufes [załącznik 1 do pisma Op. Nr. 33600 AOK], k. 219. 
53 AGAD, 531: CGGW, sygn. 37, Przepisy dotyczące dobrowolnego wstępowania do woj-
ska polskiego, Warszawa 12 XI 1916 r., b.p. Wersja niemiecka: CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. 
I.120.1.4, Bestimmungen über den freiwilligen Eintritt in das polnische Heer [załącznik 2 do 
pisma Op. Nr. 33600 AOK], Lublin 12 XI 1916 r., k. 221–224. 
54 L. Grosfeld, Polityka państw..., s. 165–168. 
55 Entwurf eines Staatsgrundgesetzes für das Königreich Polen [w:] L. Grosfeld, Polityka 
państw..., s. 340–358.
56 Begründung zu dem Entwurf eines Staatsgrundgesetzes für das Königreich Polen [w:] 
L.  Grosfeld, Polityka państw..., s. 358–372. 
57 VorläufigerEntwurf einer Deutsch-Polnischen Militärkonvention (Die endgültige Fassung 
hängt von dem politische Verhältnissen ab) [w:] L. Grosfeld, Polityka państw..., s. 372–375. 
58 AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utworzenia 
Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I wojny światowej”, 
Warszawa 1980, k. 243–244. 
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polskich sił zbrojnych do Reichsheer zostanie określony w osobnej konwen-
cji wojskowej. W uzasadnieniu projektu uznano uzależnienie militarne Pol-
ski za równie istotne co gwarancję niemieckiej dominacji ekonomicznej. Od 
kondycji gospodarczej nowego państwa uzależniano zresztą wielkość jego 
armii. Proste narzucenie norm niemieckich, szczególnie stosunku wojsk 
stałych do ludności oraz norm wyposażenia i  umundurowania, mogłoby 
być zbyt dużym obciążeniem dla Królestwa, zmuszając Niemcy do partycy-
pacji finansowej w utrzymaniu wojsk. Należało mieć przy tym na uwadze, 
że z politycznego i strategicznego punktu widzenia wojsko polskie nie po-
winno osiągnąć stanu pozwalającego mu na podjęcie kroków ofensywnych 
przeciw Rzeszy. Celem jego powołania było bowiem powstrzymanie wojsk 
rosyjskich do czasu nadejścia pomocy. Z tego też powodu Kries przewidy-
wał konieczność uwzględnienia w konwencji wojskowej kwestii podległości 
kolei polskich Reichsbahn oraz uzyskania przez cesarza prawa do ogłaszania 
stanu oblężenia na terenie Królestwa.

Zgodnie z  tymi wytycznymi opracowano szczegółowy szkic konwen-
cji wojskowej59. Królestwo Polskie miało otrzymać prawo do sformowania 
armii narodowej, podległej własnemu suwerenowi. Zakładano utworzenie 
polskich władz wojskowych, w tym Kriegsministerium. Strukturę pokojową 
i Ordre de Bataille miał już jednak określać cesarz. Sprawy mobilizacji oraz 
ochrony granic musiały bezwzględnie zostać przygotowane wedle niemiec-
kich zasad i pod niemieckim kierunkiem. W wypadku wojny, od momentu 
mobilizacji lub ogłoszenia stanu zagrożenia, polskie siły zbrojne stawały się 
integralną częścią Reichsheer. Pełnię władzy dowódczej obejmował cesarz, 
który miał prawo dowolnie dyslokować, podporządkowywać, dzielić i łączyć 
oddziały polskie. Uprawnienie to miała regulować przysięga składana na 
wierność królowi polskiemu, z zastrzeżeniem pełnego posłuszeństwa rozka-
zom cesarskim w trakcie wojny. Temu ostatniemu przyznać miano wyłącz-
ne prawo do zarządzania mobilizacji i  stanu zagrożenia wojną, co w zna-
czący sposób ograniczać musiało prerogatywy polskiego suwerena. Zgodnie 
z  rozważaniami z  uzasadnienia projektu konstytucji założono, że zasady 
powszechnej służby wojskowej będą tożsame jak w Niemczech, z możliwo-
ścią wprowadzenia przez cesarza wyjątków i ułatwień. Jednym z nich było 
założenie, że polska armia w czasie pokoju liczyć miała 0,5 proc. populacji, 
przy 1 procencie obowiązującym na terenie Rzeszy60. Cesarz mógł w każdej 

59 L. Grosfeld, Polityka państw..., s. 167–168; AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, W. Szwu-
gier, „Niemiecka koncepcja utworzenia Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie 
Warszawskim podczas I wojny światowej”, Warszawa 1980, k. 244–246.
60 Artykuł 60 Gesetz, betreffend die Verfassung des Deutschen Reichs, vom 16. April 1871..., 
s.  80. Niemcy dość konsekwentnie utrzymywali ten współczynnik przed 1914 r. Zob. BA-
-MA, Großer Generalstab der Preußischen Armee/Oberste Heeresleitung des Deutschen 
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chwili podwyższyć ten współczynnik. Polska miała ponosić koszty utrzyma-
nia armii samodzielnie. Wyjątkiem były twierdze, których budowa i  loko-
wanie wymagały akceptacji cesarza, który mógł też zawsze przedkładać pro-
jekty takich prac. W tym wypadku Niemcy miały ponosić połowę kosztów 
projektu i prac budowlanych. Polska armia miała w całości zostać podpo-
rządkowana niemieckim wzorcom i  standardom w dziedzinie organizacji, 
struktury oraz wyszkolenia. Dotyczyć to miało także wyposażenia i oznak 
rang. Polakom miano pozostawić swobodę przepisów mundurowych w cza-
sie pokoju, w trakcie wojny barwa i krój uniformów miały być identyczne 
z niemieckimi. Broń i amunicja także powinny pochodzić z Niemiec, a wła-
sne fabryki zbrojeniowe Polska mogła posiadać tylko za zgodą cesarza, któ-
ry miał również ustalić limity składowanych w Polsce zapasów. Sojusznicy 
mieli mieć zagwarantowany wpływ na budowę dróg lądowych i morskich 
o znaczeniu strategicznym. Cesarz dysponował dowolnie układem garnizo-
nów na terenie kraju, miał także prawo do dyslokowania na jego obszarze, 
także w czasie pokoju, niemieckich załóg twierdz. W czasie pokoju przyszły 
król Polski miał mieć prawo mianowania oficerów i  urzędników wojsko-
wych. Cesarz otrzymywał jednak prawo sprzeciwu w  wypadku nominacji 
na stanowisko KG i  inne wyższe rangą funkcje w  armii. W  czasie wojny 
zyskiwał rzecz jasna swobodę przenoszenia oficerów polskich do armii nie-
mieckiej i odwrotnie. Choć komenda w armii miała być polska, zakładano 
z przyczyn praktycznych powszechną znajomość i wykorzystywanie języka 
niemieckiego. Zależność polskiego korpusu oficerskiego miało potęgować 
obligatoryjne uzupełnianie przezeń wyższego wykształcenia wojskowego na 
niemieckich uczelniach. Cesarz zarządzał ćwiczenia i manewry w porozu-
mieniu z polskim władcą, na terenie jednego z dwóch państw. Przysługiwać 
mu miało także prawo do kontrolowania stanu bojowego wojsk polskich. 
Ciekawym rozwiązaniem, mającym wzmocnić „sojusz”, była instytucja sta-
łych przedstawicieli. Corocznie miało się także odbywać posiedzenie mie-
szanej komisji, złożonej z  pięciu niemieckich i  trzech polskich oficerów. 
W pruskim Ministerstwie Wojny oraz Wielkim Sztabie Generalnym miano 
utworzyć wydziały do spraw polskich. Bliźniacze instytucje ds. niemieckich 
miały powstać w  tożsamych agendach polskich. Nie wskazano przy tym 
jednoznacznie, czy obok resortu wojny Polska miała także posiadać sztab 
generalny, a jeśli tak, to kto miał zdecydować o jego powołaniu i na ile miał 
on odpowiadać pruskim wzorcom. Dążąc do zabezpieczenia tych ustaleń, 
dodano cesarzowi prawo do ogłaszania stanu oblężenia w całości lub części 
Królestwa, jak też rozmieszczenia wojsk niemieckich także poza obrębem 
twierdz. Do chwili zakończenia formowania wojsk polskich teren państwa 

Heeres, PH 3/125, Einführung zu dem Denkschrift über die Kriegsrüstungen Deutschlands 
und der feindlichen Staates, b.d., k. 3. 
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miał być „zabezpieczany” przez wojska okupacyjne. Powyższy projekt sta-
nowi twórcze rozwinięcie opisywanych wcześniej regulacji dotyczących Ba-
warii, Saksonii i Wirtembergii. Warto przy tym zaznaczyć, że formalnie nie-
zależne państwo miało się cieszyć daleko mniejszym stopniem autonomii 
niż pierwsze z wymienionych królestw. Status polski przypominałby raczej 
dwie ostatnie monarchie, przy czym stopień możliwych ingerencji strony 
pruskiej byłby tu daleko większy. Wydaje się, że projektowane polskie insty-
tucje wojskowe miały mieć w dużej mierze fasadowy charakter, a prawdziwą 
władzę miały sprawować ich pruskie odpowiedniki za pośrednictwem wy-
chowanego przez siebie korpusu oficerskiego. Zważywszy na całkowity brak 
wyższych oficerów polskiego pochodzenia w armii niemieckiej61, proces ten 
musiał być długotrwały i skazywał Polskę na lata zarządu okupacyjnego.

Plany strony niemieckiej szybko musiały ustąpić przed rzeczywistością. 
Odezwa werbunkowa została potraktowana przez polskie społeczeństwo 
jak cyniczna próba wyzyskania jego uczuć patriotycznych dla niemieckich 
celów. Wobec widma krachu koncepcji formowania armii Beseler został 
zmuszony do zmiany swojego stanowiska w  sprawie wykorzystania PKP. 
W  efekcie 11  listopada w  Pszczynie zmodyfikowano wcześniejsze ustale-
nia62. W  myśl nowego projektu PKP miał zostać przekazany pod komen-
dę Beselera jako rdzeń tworzonej armii. Korpus miał jak najszybciej zostać 
wydzielony z  armii cesarsko-królewskiej, a  decyzja o  terminie wycofania 
PKP na teren Gubernatorstwa należała do OHL. Pułki legionowe miały zo-
stać przeszkolone wedle niemieckich wzorców. Beseler otrzymał prawo do 
prowadzenia korespondencji służbowej z  jego dowództwem jeszcze przed 
oficjalnym przekazaniem mu zwierzchności nad formacją (wyznaczonym 

61 W okresie międzywojennym w Wojsku Polskim służyło zaledwie trzech generałów wy-
wodzących się z  armii niemieckiej, przy czym tylko Kazimierz Raszewski dowodził w  jej 
szeregach odpowiednio pułkiem i brygadą. Także odsetek oficerów dyplomowanych o „nie-
mieckim” rodowodzie sięgał zaledwie 2,6% (22 na 849 w 1939 r.). Zob. D. Bangert, Polni-
scher Adel-österreichisches und preußisches Heer. Das Verhältnis des polnischen Adels zur k. k. 
Armee und zur kgl. Preußischen Armee 1816–1914, „Zeitschrift für Ostforschung. Länder 
und Völker im östlichen Mitteleuropa” 1972, z. 1, s. 496–501; J. Boysen, Preußische Armee 
und die polnische Minderheit. Royalistische Streitkräfte im Kontext der Nationalitätenfrage 
des 19  Jahrhunderts (1815–1914), Marburg 2008, s. 54–89; W. Molik, Polacy w korpusie ofi-
cerskim armii pruskiej w  XIX i  początkach XX wieku. Casus Kazimierza Raszewskiego [w:] 
Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych, Toruń 2001, 
s. 299–310; W.  Rezmer, Polacy w  korpusie oficerskim armii niemieckiej w  I wojnie świato-
wej (1914–1918) [w:] Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie 
I wojny światowej (1914–1918), red. M. Wojciechowski, Toruń 1996, s. 138–146.
62 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.4, Vereinberungen über Verwertung der polnischen 
Legion [załącznik do pisma feldmarszałka Franz Conrada von Hötzendorffa do Komendy 
Legionów Polskich z 16 XI 1916 r.], k. 186–187. Zob. także: BA-MA, Nl Walther Obkircher, 
2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der Deutschen Obersten Heeresleitung um den 
polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wiosna 1935, k. 51–53, mps.
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na 10 kwietnia 1917 r.), a sztab PKP miał zostać włączony do sztabu GGW. 
Sytuacja ta stanowiła swoiste przyznanie się Niemców do błędnej oceny rze-
czywistości. Do listopada 1916 r. Beseler i inni decydenci snuli plany budo-
wy wojska w  niemal zupełnym oderwaniu od zapatrywań Polaków. Choć 
można zrozumieć niechęć konserwatywnych, zawodowych wojskowych do 
„zrewolucjonizowanych” Legionów, to jednak ignorowanie ich wpływów 
w społeczeństwie było kardynalnym błędem. W zmienionej sytuacji Beseler 
musiał w swoich projektach liczyć się także z dążeniami strony polskiej. 

Podjęte decyzje były zresztą częściowo zgodne z  zapatrywaniami nie-
których środowisk niepodległościowych. Na wykorzystanie PKP naciskali 
już wcześniej komenderujący nim od października gen. major Stanisław 
Szeptycki63 oraz dyrektor Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu 
Narodowego (NKN) płk Władysław Sikorski, który 4 listopada 1916 r. wy-
stosował do Beselera konkretne w treści memorandum64. Zakładał w nim, 
że wojsko polskie miało być tworzone na zasadzie ochotniczego werbunku, 
który jednak bezwzględnie musiał zostać zarządzony przez rząd polski. Ca-
łość działań należało oprzeć na instytucjach legionowych. Główny ciężar 
prac organizacyjnych winien zaś spocząć na barkach nowej instytucji – pol-
skiego Departamentu Wojny, który miał powstać przy planowanej Tymcza-
sowej Radzie Stanu (TRS). Ta i  inne instytucje legionowe miały stanowić 
zawiązek przyszłego polskiego ministerstwa wojny. Przerażony rozwojem 
sytuacji i  nastrojami w  Polsce Beseler faktycznie zdecydował bez porozu-
mienia z Berlinem o powołaniu 13  listopada Rady Stanu i Sejmu65. Sikor-
ski uznawał obrót spraw za niekorzystny i skierował na ręce obu guberna-
torów kolejny projekt66. Memoriał z 17  listopada 1916  r.67 dotyczył przede 
wszystkim zagadnień sprawnej organizacji werbunku. Polski oficer akcen-
tował wspólnotę interesów. Polacy musieli zrozumieć, że bez niemieckiego 

63 BA-MA, Nl Walther Obkircher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der Deutschen 
Obersten Heeresleitung um den polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wiosna 1935, 
k. 51–52, mps; H. Lemke, Allianz und Rivalität..., s. 375–376.
64 J. Snopko, Finał epopei..., s. 46–47.
65 J. Gaul, Niemieckie służby..., s. 150–52; M. Szymczak, Między Habsburgami..., s. 218–220.
66 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.7, List szefa Departamentu Wojskowego Naczel-
nego Komitetu Narodowego płk. Władysława Sikorskiego do cesarsko-królewskiego przed-
stawiciela w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskiem generała pułkownika Josefa von 
Paica, Piotrków 17  XI 1917 r., k. 112; List do prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego, 
Piotrków 18  listopada 1916 [w:] Listy Władysława Sikorskiego do Władysława L. Jaworskiego 
i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego: (1914–1919), oprac. Z. Koziński, Z. Pietrzyk, 
Kraków 1987, s. 187. 
67 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.7, Pro memoria. Betrifft die Organisation des pol-
nischen Heeres, 17 XI 1916 r., k. 114–118; Referat dla Beselera listopad 1916 [w:] Listy Wła-
dysława Sikorskiego..., s. 188–191. 
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wsparcia nie uda się im sformować wartościowych sił i odwrotnie, Niemcy 
musieli dostrzec, że tylko przy współdziałaniu z polskimi instytucjami możli-
we jest uzyskanie na wiosnę kolejnego roku wartościowych sił pomocniczych. 
Tworzona armia miała jednak nie tylko wypełniać doraźną funkcję bojową, 
jej faktycznym celem miało być zagwarantowanie przyszłego związku poli-
tycznego obu narodów. Ze względu na rolę armii jako podstawy restytucji 
państwowości Sikorski domagał się jak najszerszego zagwarantowania jej na-
rodowego charakteru i uwzględnienia rodzimych tradycji w jej formowaniu. 
Wynikała z tego bezwzględna konieczność zaangażowania instytucji legiono-
wych, a w szczególności Komendy Legionów do działań werbunkowych i or-
ganizacyjnych. Za kluczowe dla zyskania zaufania społeczeństwa uważał tak-
że Sikorski powołanie czysto polskiej instytucji wojskowej. Choć opisywał ją 
jako ciało pomocnicze, w istocie miała ona wyraźnie pełnić rolę rodzaju cen-
tralnej instytucji wojskowej. Sikorski przyznawał jej następujące prerogatywy: 
–  przejęcie inicjatywy w sprawach wojskowych z punktu widzenia narodu 

polskiego,
–  organizacja i kierowanie werbunkiem i asenterunkiem, 
–  organizacja służby sanitarnej na tyłach,
–  opieka nad rodzinami żołnierzy i sierotami,
–  referat poświęcony polskiej fachowej literaturze wojskowej,
–  organizacja określonych gałęzi rodzimego przemysłu dla intendentury 

wojskowej. 
Jako wzór takiej instytucji uznawał podległy sobie departament NKN, które-

go strukturę załączał do pisma68. Zgadzam się w pełni z Włodzimierzem Suleją, 
że propozycja przejścia komórki Sikorskiego w strukturę tworzonej TRS była 
jawną próbą wykreowania się na przyszłego kierownika resortu wojny69. Trud-
no też nie zgodzić się z zarzutami o brak konsekwencji – mimo niespełnienia 
tych postulatów Sikorski wkrótce zaangażował się w pełni w prace werbunkowe. 
Jego działania zostały bardzo źle odebrane przez wielu członków środowiska 
legionowego, generując zarzuty od przesadnej ambicji, po nawet zdradę70. 

Beseler nie miał oczywiście zamiaru spełniać żądań Sikorskiego. Sam miał 
poważne kłopoty wywołane brakiem konsultacji swych poczynań politycznych 
z  sojusznikami i  zwierzchnikami71. Znajdujący się w  trudnej sytuacji guber-

68 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.7, Die Organisation des Militärsektion des Ober-
sten Polnischen Nationalkomitees für die polnischen Legionen, 18 XI 1916 r., k. 119–120. 
69 W. Suleja, Walka Józefa Piłsudskiego..., s. 35. 
70 J. Snopko, Finał epopei..., s. 47–49. Zob. List otwarty Wacława Sieroszewskiego do Włady-
sława Sikorskiego szefa Departamentu Wojskowego NKN, druk ulotny, 1916. 
71 BA-MA, Nl Walther Obkircher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der Deutschen 
Obersten Heeresleitung um den polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wiosna 1935, 
k. 59–61, mps.
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nator musiał ograniczyć swoje plany do powołania Tymczasowej Rady Stanu, 
której utworzenie miano obwieścić 6 grudnia. Sporym problemem okazała się 
wolta w postawie austriackiego alianta, który nie tylko zaczął forsować przy-
znanie członkom TRS jak najszerszych prerogatyw, lecz także naciskać na po-
wołanie w  jej szeregi Józefa Piłsudskiego. Choć Austriacy szybko zniechęcili 
się do Komendanta, ich inicjatywa pozwoliła doprowadzić 13 grudnia do spo-
tkania obu postaci72. Wynik tej konfrontacji był obustronnie negatywny. W tej 
sytuacji Beseler postanowił odwołać się do rozsądku polskich polityków, pre-
zentując im swe stanowisko w słynnej mowie wygłoszonej 15  grudnia 1916 r. 
na Zamku Królewskim73. Okupację ziem polskich prezentował jako wyzwole-
nie i szansę na budowę państwowości zorientowanej na zachód. Naczelny pro-
blem w tym dziele stanowiły braki osobowe w kluczowych dziedzinach, w tym 
przede wszystkim w  kadrze oficerskiej. Żaden kraj nie mógł istnieć według 
Beselera bez wojska i choć Polska nigdy nie będzie tak silna, by samodzielnie 
obronić się przed którymś z mocarstw, to od sił zbrojnych należało rozpocząć 
dzieło odbudowy. Zadaniu temu nie mogła sprostać garstka legionistów i by-
łych jeńców rosyjskich. Gubernator nie rozumiał polskiego oporu przed odda-
niem sprawy wyszkolenia armii w niemieckie ręce, a przede wszystkim, dla-
czego Polacy przedkładali nad doświadczenia zaprawionej w bojach armii nie-
mieckiej entuzjazm i improwizację środowisk skautowych, strzelców i tajnych 
organizacji. Jako wzór do naśladowania przywołał Japonię, Chile i  Boliwię, 
których rządy pozwoliły niemieckim instruktorom gruntownie przekształcić 
swoje siły zbrojne. Tymczasem Polacy zdawali się skłaniać ku przekonaniu, że 
wystarczy zgromadzić kadry i dać im broń, a reszta problemów zniknie. Nowo-
czesna wojna była zdaniem Beselera zbyt skomplikowaną sprawą, by powierzać 
ją takim przypadkom. Niemcy zdawali sobie sprawę, że w aktualnym stanie 
prawno-politycznym nie można było myśleć o pełnym skopiowaniu niemiec-
kiego ustroju wojskowego. Stąd pozostawał zaciąg ochotniczy celem stworze-
nia podstawy przyszłej, silnej armii. W tej intencji Niemcy chcieli dobrowolnie 
ofiarować swą wiedzę, tak by polskie siły zbrojne mogły zabezpieczyć w przy-
szłości oba kraje przed Rosją. Polacy powinni być raczej wdzięczni Niemcom 
i ściśle z nimi kooperować, zamiast stawiać żądania sugerujące, iż znają się na 
prowadzeniu wojny lepiej niż najsilniejsza armia świata. 

Powyższy wywód stał w zupełnej opozycji do wizji Piłsudskiego. W swym 
memoriale z 26 grudnia 1916 r.74 Komendant postawił tezę, iż polskie wojsko 

72 J. Gaul, Niemieckie służby..., s. 156–180; M. Szymczak, Między Habsburgami..., s. 223–227; 
J.  Snopko, Finał epopei..., s. 40–42. 
73 AGAD, 531: CGGW, sygn. 49, Mowa Jenerał-Gubernatora von Beselera. Warszawa, Za-
mek dnia 15. grudnia 1916 r. [Stenogram urzędowy, przekład uwierzytelniony], s. 1–11. 
74 Organizacja werbunku do armii polskiej, 26. grudnia 1916 r. [w:] J. Piłsudski, Pisma zbiorowe: 
wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. IV, oprac. W. Lipiński, Warszawa 1937, s. 89–102. 
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musiało być na razie tworzone oddolnie, wyłącznie na zasadach ochotniczych. 
Wynikało to z  faktu obrzydzenia wszelkich instytucji wojskowych przez lata 
rządów rosyjskich. Polacy byli nieufni wobec urzędów i biurokracji, zwłaszcza 
okupacyjnej. Ważniejsze od struktur organizacyjnych było wzbudzenie u nich 
nastroju entuzjazmu dla służby wojskowej. W ten sposób możliwe mogło się 
stać samoistne tworzenie armii z mas cywilów. Legiony należało użyć do krze-
wienia idei wojskowej – ich bojowa legenda doskonale się do tego nadawała. 
W jawnym przytyku do wcześniejszych tez Sikorskiego Piłsudski nawoływał 
jedynie do usunięcia z ich szeregów oficerów tyłowych, którzy obrośli strukturę 
jednostek frontowych, bardziej gorsząc, niż inspirując społeczeństwo. Warun-
kiem wykorzystania Legionów do krzewienia idei wojskowej było oddanie ich 
pod bezpośrednią komendę Tymczasowej Rady Stanu oraz stworzenie kate-
gorii urzędników wojskowych, poprzez usunięcie wszystkich osób, które nie 
brały udziału w walkach, reprezentując w oczach społeczeństwa przeciwień-
stwo tężyzny wojska, a  raczej jego źle odbierane funkcje polityczne. Była to 
oczywista kontrpropozycja względem postulatów DW NKN. Nie dziwi także, 
że Beseler nie mógł się porozumieć z Piłsudskim, twardo obstającym przy za-
łożeniu, że Polacy powinni samodzielnie zdecydować o rozwoju swojej armii. 
W konsekwencji tylko obawy przed reakcją POW powstrzymywały gubernato-
ra przed aresztowaniem Piłsudskiego75. 

Ciekawy wątek mowy Beselera stanowiło odwołanie do doświadczeń połu-
dniowoamerykańskich. Na gruncie działalności oficerów niemieckich w  tych 
krajach we współczesnych naukach społecznych sformułowano koncepcję tzw. 
adopcji militarnej lub naśladownictwa militarnego (military adopotion, milita-
ry emulation), rozumianej jako proces, w którym dana organizacja wprowadza 
określone obce (zagraniczne) koncepcje, co może prowadzić do zmian w  jej 
strukturze, zasadach działania i  procedurach76. Ta interesująca perspektywa 
badawcza ma na celu przede wszystkim wyjaśnienie, w jaki sposób dochodzi 
do przyswojenia w  systemie zamkniętej, hierarchicznej organizacji poglądów 
i rozwiązań powstałych w środowisku zewnętrznym. Teoria ta ma pewne zasto-
sowanie do sytuacji polskich sił zbrojnych w początkach 1917 r. Celem niemiec-
kich oficerów szkolących Legiony była bowiem przede wszystkim zmiana ich 
mentalności i podejścia do służby, uznawanych za fundament pruskiego ustro-
ju wojskowego77. Świetny przykład pruskiego modus operandi stanowiło Chile, 

75 [Telegram Generała Gubernatora Warszawskiego Hansa Hartwiga von Beselera do kanc-
lerza Theobalda von Bethmann- Hollwega z  20. XII 1916 r.] [w:] I. Geiss, Tzw. Polski pas 
graniczny 1914–1918..., s. 279–286.
76 J. Resende Santos, Neorealism, States, and the Modern Mass Army, Cambridge – New 
York 2007, s. 9–13. 
77 Informacje o  postrzeganiu procesu szkolenia pułków legionowych znajdują się w  pi-
semnej wersji referatu „Pod czujnym okiem «sojusznika»: szkolenie oficerów Polnische 
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którego rząd wyprosił w 1885 r. w berlińskim Kriegsministerium (KM) przysła-
nie misji wojskowej mającej dokonać kompleksowych reform. Na jej czele stanął 
kpt. Emil Körner Henze, uczestnik wojny z Francją, absolwent Kriegsakademie 
i wykładowca taktyki w Szkole Artylerii i Inżynierii w Charolttenburgu. Pomi-
jając kwestię zbrojeń, w pierwszym okresie niemiecki oficer skupił się na wpro-
wadzeniu powszechnej służby wojskowej (1900 r., jako pierwsze państwo na 
kontynencie), profesjonalizacji korpusu oficerskiego poprzez system szkolnic-
twa wojskowego oraz stałym wysyłaniu najlepszych absolwentów na praktyki 
do pułków niemieckich (w 1906 r. do Niemiec wysłano aż 72 oficerów). Drugi 
okres działalności jego misji rozpoczął się w 1895 r. zwiększeniem kontyngentu 
pruskiego do 36 doradców (wyselekcjonowanych z ponad 500 aplikujących), 
do których dwa lata później dołączono kolejnych 72. Efektem ich działań było 
przeobrażenie Chile w „Prusy Ameryki Południowej”. Niemieccy doradcy po-
jawili się w zasadzie we wszystkich najważniejszych instytucjach wojskowych, 
łącząc te funkcje z  rolą instruktorów i  dyrektorów zakładanych przez siebie 
szkół i kursów. Sam Körner został awansowany na generała i mianowany sze-
fem chilijskiego Sztabu Generalnego. Od 1906 r. rozpoczęto trzecią fazę reform, 
jawnie ukierunkowaną na całkowite przejęcie implementowanych rozwiązań. 
Chilijscy oficerowie byli już na tyle zafascynowani pruskim pierwowzorem, że 
nawet niemieccy doradcy z Körnerem na czele protestowali przeciw ich mecha-
nicznej adaptacji, bez uwzględniania warunków lokalnych78. Choć w sferze czy-
sto praktycznej chilijski eksperyment uznaje się dziś za niezbyt udany, stanowi 
on przykład skuteczności niemieckich instruktorów w promowaniu marki, jaką 
stanowił w tym czasie pruski ustrój wojskowy. 

Zdaniem Iny Wiesner adopcja militarna jest procesem rozłożonym na 
trzy etapy: nabycia wiedzy, jej wykorzystania i wreszcie implementacji. Klu-
czowe znaczenie ma tu zdaniem badaczki faza pierwsza, związana z  do-
browolnym lub wymuszonym naśladownictwem dotyczącym określonych 
rozwiązań prowadzących do chęci zdobycia dokładniejszej wiedzy na ich 
temat. Ma to zwykle związek z wysoką estymą, jaką cieszy się ich twórca, 
prowadzącą do legitymizacji zainteresowania zapożyczeniem. Mamy tu do 
czynienia z legitymizacją danego modelu przy pomocy autorytetu sił zbroj-
nych, traktowanych jako uniwersalny punkt odniesienia. Decyzja o przyję-
ciu danego rozwiązania prowadzi do jego implementacji, wraz ze zmianą 
związanych z nim norm i procedur organizacyjnych. Niemiecka badaczka 

Wehrmacht w latach 1917–1918” wygłoszonego przeze mnie w trakcie ogólnopolskiej kon-
ferencji naukowej „Polskie sojusze wojskowe w  XX wieku – aspekty polityczne, militarne 
i ekonomiczne” w Kołobrzegu 14–15 IX 2017 r. 
78 J. Resende Santos, Neorealism, States..., s. 130–155; W. F. Sater, H. H. Herwig, The Grand 
Illusion: The Prussianization of the Chilean Army Studies in War, Society, and the Military, 
University of Nebraska Press 1999, s. 61–94.
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zwraca także uwagę na różne możliwe warianty adopcji związane z czasem 
inicjacji całego procesu i  dokładnością implementacji koncepcji79. Powra-
cając na grunt polski, można się zastanawiać, czy przyjęte przez Beselera 
u schyłku roku 1916 r. rozwiązania nie stanowiły twórczej adaptacji opisa-
nych powyżej doświadczeń, ukierunkowanych na przejęcie przez oficerów 
niemieckich przyszłego kierownictwa polskiej polityki wojskowej. Niemcy 
nie mieli zamiaru pozostawiać pułkom legionowym jakiejkolwiek swobody 
w  szkoleniu kadr i  rekrutów – PKP mógł ich zdaniem stać się sprawnym 
instrumentem bojowym tylko pod warunkiem gruntownego przeszkolenia 
wedle niemieckich wzorców80. Sztab GGW został zaskoczony koniecznością 
szkolenia zwartych pododdziałów. Niemcy musieli się przygotować do rów-
noległego kształcenia kadr tworzonego Polnische Wehrmacht oraz pułków 
PKP. Co ciekawe, trudność sytuacji nie do końca trafnie rozpoznał Luden-
dorff, który wobec przejęcia Legionów myślał o wycofaniu części niemiec-
kiego personelu instruktorskiego81, co spotkało się z  oczywistą odmową 
Beselera82. Celem koordynacji całego procesu obok powołanego 6 listopa-
da 1916 r. w  sztabie GGW Abteilung Polnische Wehrmacht83, kierowanego 
przez płk. Herzbrucha84, utworzono także zapowiedzianą w Pszczynie funk-
cję „inspektora kursów wyszkolenia” (Inspekteur der Ausbildungkurse)85. 
Stanowisku temu przyznano początkowo rangę dowódcy brygady, podnie-
sioną jednak już 10 grudnia ze względów prestiżowych do rangi dowódcy 
dy wizji86. Ostatecznie funkcję inspektora wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej 

79 I. Wiesner, Importing the American Way of War?: Network-centric Warfare in the UK and 
Germany, Baden-Baden 2013, s. 51–57.
80 AGAD, 531: CGGW, sygn. 82, Pismo nr 1680 geh. Oddziału Ib sztabu Generalnego Gu-
bernatorstwa Warszawskiego do Oberste Heeresleitung, Warszawa 16 XI 1916 r., s.  30–32. 
Brudnopis: AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, s. 65–68.
81 AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, Telegram nr 57246 Generalnego Nadkwatermistrza 
w OHL gen. piechoty Ericha Ludendorffa do Generalnego Gubernatora Warszawskiego gen. 
piechoty Hansa Hartwiga von Beselera, Pszczyna 13 XI 1916 r., s. 63.
82 AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, Projekt telegramu Generalnego Gubernatora Warszaw-
skiego gen. piechoty Hansa Hartwiga von Beselera do Generalnego Nadkwatermistrza 
w OHL gen. piechoty Ericha Ludendorffa, b.d., s. 64. 
83 AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, Projekt pisma nr 1926 P2 Abteilung Polnische Wehr-
macht do Ministerstwa Wojny, Warszawa 26 I 1917 r., s. 183–185. 
84 Imię nieznane.
85 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.4, Pismo AOK Op. Nr 33.600, Zusamenstellung der 
Vereinbarungen zwischen der deutschen Obersten Heeresleitung und dem k.u.k Armeeober-
kommando über das polnische Heer, b.d. [załącznik do pisma k.u.k Armeeoberkommando 
do Komendy Legionów, Warszawa 16 XII 1916 r.], k. 204–205. 
86 AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, Pismo Abt. Ib Po No 59063 nadkwatermistrza w sztabie 
Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego ppłk. Hansa Helfritza do Ministerstwa Wojny, 
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(Inspekteur des Ausbildungswesens der Polnischen Wehrmacht) objął 21 li-
stopada 1916 r. saski gen. porucznik Felix von Barth87, dotychczasowy 
gubernator wojskowy Łodzi. Jest to o tyle ciekawe, że we wcześniejszych 
projektach przewijało się w  tym kontekście nazwisko gen. mjr. Friedricha 
Wilhelma Ulricha von Massowa88, dowódcy niemieckiej piechoty zapasowej 
na terenie GGW (Ersatz-Truppe Warschau). Wydawałoby się to wyborem 
logicznym, tym bardziej że ten doświadczony i obyty oficer cieszył się także 
dużym zaufaniem Beselera89. Być może przeważyło tu pochodzenie – saski 
oficer mógł być łatwiejszy do zaakceptowania przez legionistów niż pruski, 
przy wyznawaniu tożsamych norm szkolenia oddziałów. 

Zadania postawione przed Inspekcją Wyszkolenia zostały zaprezentowane 
w piśmie Herzbrucha z 2 grudnia 1916 r.90 Zgodnie z jego literą Barth został 
m.in. zobowiązany do przedstawienia najpóźniej 16 grudnia kompleksowego 
planu wyszkolenia polskich aspirantów oficerskich i podoficerskich na podle-
głych mu kursach. Proces ten miał trwać 10 tygodni, a jego finalnym efektem 
miało być osiągnięcie przez nich zdolności samodzielnego szkolenia rekrutów 
w  sposób dostosowany do bieżących potrzeb wojennych. Ogólny cel stano-
wiło przygotowanie w wyznaczonym czasie kadry dla czterech wyszkolonych 
wedle niemieckich standardów dywizji91. Jednocześnie w dniach 25  listopada 
– 2  grudnia 1916 r. PKP relokowano na teren GGW92. Rozkazem Bartha po-
szczególnym jego pułkom przydzielono niemieckich oficerów jako doradców, 
którzy faktycznie mieli kierować procesem szkolenia93. Został on zaplanowany 

Warszawa 24 XI 1916 r., s. 95; CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.111, Kriegstagebuch der 
Insp. d. Ausb. Wesens vom. 1. Jan. bis 1. Okt. 1917, k. 2–3. 
87 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.111, Kriegstagebuch der Insp. d. Ausb. Wesens vom. 
1. Jan. bis 1. Okt. 1917, k. 2. Zob. także: F. von Barth, Sprawozdanie z działalności Inspekcji Wy-
szkolenia Wojska Polskiego, oprac. T. Siuta, tłum. A. Sawicka, cz. 1, „Niepodległość” (Nowy Jork – 
Londyn) 1978, t. 11, s. 66–105; cz. 2 „Niepodległość” (Nowy Jork – Londyn) 1979, t. 12, s. 43–59.
88 AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, Aufstellung der deutscher Polenlegionen [brudnopis], War-
szawa 14 VIII 1916 r., s. 12; Polnischer Heer [brudnopis], [Warszawa 14 VIII 1916 r.?], s. 19. 
89 J. Szczepański, Niemiecka piechota zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszaw-
skim 1915–1918, Warszawa 2008, s. 48–49. 
90 AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, Projekt pisma Abt. Po 1 nr 206 Szefa Abteilung Polnische 
Wehrmacht płk. Herzbrucha do Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. porucznika Felixa von 
Bartha, Warszawa 2 XII 1917 r., s. 106. 
91 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.111, Kriegstagebuch der Insp. d. Ausb. Wesens 
vom. 1. Jan. bis 1. Okt. 1917, k. 8.
92 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.3, Pismo nr 64561 kwatermistrza sztabu GGW ppłk. 
Hansa Helfritza do brygadiera hrabiego Stanisława Szeptyckiego, Warszawa 13 XI 1916 r., k. 349; 
[Plan transportu Polskiego Korpusu Posiłkowego na teren Królestwa Polskiego], k. 380–381.
93 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.5, Anweisung für die Umbildung und Umbewaf-
fung der polnischen Legionen unter Berücksichtigung deutscher Verhältnisse, Warszawa 
10  XII 1916 r., k. 69–70. 
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na cztery tygodnie między 15 grudnia 1916 r. a 31 stycznia 1917 r. Z począt-
kiem lutego 1917 r. oficerowie wszystkich broni legionowych (z wyjątkiem 
artylerii) powinni być zdolni do samodzielnego szkolenia kolejnych oddzia-
łów wedle niemieckich zapatrywań i najnowszych zasad. Miano położyć na-
cisk na praktykę wojskową. Niemieccy doradcy otrzymali zadanie zwrócenia 
szczególnej uwagi na zagadnienia służby wewnętrznej (zwłaszcza porządku 
koszarowego) i zewnętrznej (zachowanie na ulicy, oddawanie honorów dwo-
ma palcami, zachowanie w trakcie urlopu i w lokalach publicznych). Ofice-
rom miano wpajać niemieckie poczucie obowiązku i honoru. Specjalne wy-
szkolenie oficerów miało polegać na omówieniu małych zadań taktycznych 
w terenie, grach wojennych, czytaniu map, tworzeniu pisemnych meldunków 
i przygotowywaniu szkiców w terenie94. 

Wedle tych wytycznych w pułkach legionowych rozpoczęto proces szko-
lenia. Przyjmując, że intencją strony niemieckiej było przekonanie polskich 
kadr do niemieckich porządków wojskowych, prócz wcześniej opisanych 
działań niezbędne było także pogłębione oddziaływanie na polski korpus 
oficerski. W rozkazie z 3 stycznia 1917 r.95 Barth nakazał podniesienie po-
ziomu wykształcenia polskich oficerów w dziedzinie nauk wojskowych po-
przez zainicjowanie od 10 stycznia specjalnych popołudniowych zajęć. Ich 
prowadzenie powierzono dowódcom brygad i pułków, z  jednym z najstar-
szych niemieckich doradców z  każdej Komendy Wyszkolenia. Celem było 
nie tylko specjalistyczne wyszkolenie polskich oficerów, lecz także przygoto-
wanie ich do funkcji instruktorów, prowadzących dalsze szkolenia dla ofice-
rów w polskich oddziałach. Szkolenie miało obejmować czytanie map z ręki 
z małymi zadaniami taktycznymi, dowodzenie oddziałami różnych rodzajów 
broni w  pojedynczych i  mieszanych formacjach w  walce, służbę meldun-
kową i  informacyjną, połączenia tyłowe, zaopatrzenie, uzupełnienia, skład 
i  ogólny bieg szkolenia niemieckich sił zbrojnych. Do 1  lutego Komenda 
PKP miała przedstawić Inspekcji Wyszkolenia po dwóch oficerów z każdego 
pułku, przeznaczonych do dalszego szkolenia na kursie Sztabu Generalnego 
i Adiutantury, celem przygotowania do dalszej służby w sztabach wyższych. 
Organizacja kursu została zapowiedziana w rozkazie 25 stycznia 1917 r.96 na 
okres od 1  do 28  lutego 1917 r.97 w Warszawie. Skierowano na niego łącznie 

94 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.5, Program szkolenia Polskiego Korpusu Posiłko-
wego wedle wzorów niemieckich [Załącznik do pisma z 10 XII 1916 r.], k. 73–74. 
95 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.5, Pismo nr 321 Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. 
porucznika Felixa von Bartha, Warszawa 3 I 1917 r., k. 89–90.
96 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.5, Pismo nr 806 I Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. 
porucznika Felixa von Bartha do Komendy Legionów Polskich, Warszawa 25 I 1917 r., k. 205. 
97 Na temat terminu kursu oraz liczby i  listy jego uczestników przed laty doszło do spo-
ru związanego z  publikacją Juliana Bugajskiego. Zob. J. Bugajski, Wojenna Szkoła Sztabu 
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22 oficerów98. Mieli się oni zameldować 1  lutego o godzinie 11 na Nowym 
Świecie. Następnego dnia rozpoczynały się wykłady. Wedle planu miały one 
obejmować99: 
1.  Kurs taktyki, współdziałania poszczególnych broni, nominalny skład 

niemieckiej dywizji piechoty, krótki wykład o operacjach w czasie kam-
panii rumuńskiej, z naciskiem na dowóz wyżywienia, amunicji i uzupeł-
nień. Raz w tygodniu zaplanowano całodniowe zadanie taktyczne. Ana-
lizie miano poddać zmiany w rosyjskich zasadach prowadzenia ataku na 
poziomie taktycznym. 

2.  Terenoznawstwo, sporządzanie map, teoretyczne czytanie map w  skali 
1 : 100 000 i  1 : 300 000 (znaki), czytanie map, orientacja i  sporządzanie 
szkiców w terenie.

3.  Środki komunikacji i  ich praktyczne użytkowanie, wyposażenie wojsk 
w  środki komunikacji, walki pozycyjne, środki walki wręcz własne 
i przeciwnika. 

4.  Służba, skład wyższych sztabów, zadania poszczególnych oddziałów, 
służba kancelaryjna. 

5.  Ustawa wojskowa, sądownictwo wojskowe, składanie skarg i zażaleń. 
6.  Higiena wojskowa, zapobieganie epidemii, zwiedzanie zakładów sanitar-

nych itp.
7.  Wykład o organizacji ochotniczej służby sanitarnej.

Szkolenie przebiegło ogólnie zgodnie z planem, z pewnymi modyfikacja-
mi. Przede wszystkim kurs został wydłużony o dwa tygodnie i zakończony 
ostatecznie 10 marca 1917 r.100 Wedle sprawozdania101 w jego trakcie poru-
szono następujące tematy: 

Generalnego – pierwsza uczelnia wojskowa II Rzeczypospolitej, WPH 1967, nr 1 (41), s. 209–
210; J. Ciałowicz, W sprawie Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego wyjaśnienia, uzupełnienia 
i sprostowania, WPH 1967, nr 4 (44), s. 456–459; J. Rzepecki, Przyczynek do dziejów Wojen-
nej Szkoły Sztabu Generalnego, WPH 1967, nr 2 (42), s. 465–466.
98 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.5, Pismo Komendy Legionów nr 516/3, Warsza-
wa 27 I 1917 r., k. 208–209; CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.363, Lista oficerów Szkoły 
Sztabowej w dniu 20 II 1917, k. 309. 
99 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.5, Projekt pisma Komendy Legionów nr 516/10, b.d., 
k. 221–223. Zob. także: AGAD, 531: CGGW, sygn. 82, Ausbildung-Kurse für Offiziere, b.d., k. 112.
100 AGAD, 531: CGGW, sygn. 82, Pismo nr 1626 I  Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. po-
rucznika Felixa von Bartha do Abteilung Polnische Wehrmacht, Warszawa 2 III 1917 r., 
k. 127; CAW-WBH, Polska Siła Zbrojna (dalej: PSZ), sygn. 1.121.1.236, Projekt pisma nr 92 
Geh. Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. porucznika Felixa von Bartha do Abteilung Polnische 
Wehrmacht, Warszawa 10 III 1917 r., b.p.; CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.111, Krieg-
stagebuch der Insp. d. Ausb. Wesens vom. 1. Jan. bis 1. Okt. 1917, k. 23–24, 26. 
101 CAW-WBH, PSZ, sygn. 1.121.1.236, Sprawozdanie z  przebiegu kursu oficerów Sztabu 
Generalnego i Adiutantury [załącznik do pisma nr 92 Geh. Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. 
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1.  Inspektor Barth przedstawił wykład na temat operacji 9 Armii niemiec-
kiej pod Łodzią w  listopadzie 1914 r. Elementem szkolenia było także 
rozwiązywanie zadań w podejmowaniu decyzji taktycznych i operacyj-
nych na poziomie dywizji piechoty i kawalerii. 

2.  Rozwiązywanie ćwiczeń taktycznych w ramach dywizji piechoty. 
3.  Rodzaje dział i taktyka artylerii, w tym taktyka stosowana, ćwiczenia tak-

tyczne, artyleria w wojnie pozycyjnej, współdziałanie z piechotą wyjaśnio-
ne na przykładach płynących z doświadczeń i praktyki wykładowców.

4.  Czytanie map w  sali wykładowej i  w  terenie, ich tworzenie, orientacja 
i szkice w terenie, omówienie w terenie budowy mostu koło Góry Kal-
warii. Wizyty w  twierdzy Modlin, szkole obserwatorów w  Warszawie 
oraz stacji radiotelegrafistów.

5.  Podział obowiązków służbowych w  sztabie dywizji piechoty w  wojnie 
pozycyjnej i ruchowej z rozwiązywaniem zadań, stosunki służbowe szta-
bów wyższych, prowadzenie dzienników bojowych. 

6.  Środki rozpoznania i wywiadowcze w wojnie pozycyjnej i ruchowej: ra-
diotelegrafia, aparaty telefoniczne, lotnictwo, środki sygnalizacyjne. Bu-
dowa pozycji, rodzaje kabli, sieć łączności artylerii i piechoty, organiza-
cja i zabezpieczanie stacji nasłuchowych, organizacja służby kolejowej. 

7.  Porządek wojskowy, szczególnie obowiązek służby wojskowej, obowiązki 
służbowe, przepisy karne i dyscyplinarne.

8.  Szczegółowo sprawy sanitarne i medyczne, a także szkolenie w marszu: 
zbiórka i godzina marszu, porządek marszowy, ułatwienia marszu, środ-
ki zaradcze w obliczu zimna i upału, postoje i odpoczynki, opieka pod-
czas marszu, prędkość i czas marszu, marsze sportowe. 
Ze względu na urlopowanie uczestników kursu i trudne warunki pogo-

dowe zrezygnowano natomiast z zaplanowanej na 13, a potem 17  marca wi-
zyty na polu bitwy pod Łodzią102. 

Istotnym zagadnieniem wydaje się ocena zakresu tego kursu w kontek-
ście oczekiwań polskich oficerów, a  także podobnych niemieckich dzia-
łań w  tym zakresie. Anonsując Barthowi zgodę Beselera na rozpoczęcie 
kursu, Herzbruch określił go jako „tak zwany kurs Sztabu Generalnego” 
(sogennante Generalstabskurs), ograniczony do służby w  terenie i  służby 

porucznika Felixa von Bartha do Abteilung Polnische Wehrmacht], Warszawa 10 III 1917 r., 
b.p.
102 AGAD, 531: CGGW, sygn. 82, Pismo nr 1852 I Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. porucz-
nika Felixa von Bartha do Abteilung Polnische Wehrmacht, Warszawa 14 III 1917 r., k. 138; 
CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.68, Pismo nr 1836 I  Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. 
porucznika Felixa von Bartha do Komendy Legionów Polskich, Warszawa 13 III 1917 r., 
k. 124–125; Pismo nr 1852 I Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. porucznika Felixa von Bartha 
do Komendy Legionów Polskich, Warszawa 14 III 1917 r., k. 123; CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. 
I.120.1.111, Kriegstagebuch der Insp. d. Ausb. Wesens vom. 1. Jan. bis 1. Okt. 1917, k. 26.



Jacek Jędrysiak: Długa droga do odrodzenia – koncepcje budowy polskich władz wojskowych... 73

komunikacyjnej, przy czym ten drugi człon mógł zostać przeprowadzony 
dopiero po 1 marca103. Polscy oficerowie nie byli w  pełni usatysfakcjono-
wani programem szkolenia. Na ich wniosek jeden z  wykładowców kursu, 
kpt.  Richard Nesselhauf (z  Inspekcji Wyszkolenia), skierował do Bartha 
prośbę o jego przedłużenie z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego104. In-
spektor był zdania, że materiał pożądany przez oficerów legionowych był 
nie do zrealizowania w  ciągu dodatkowych 14 dni. Ponadto część zagad-
nień nie zaliczała się w jego ocenie do standardowego szkolenia do służby 
w  polu. Barth miał tu na myśli przede wszystkim: Feldkunde, praktyczne 
ćwiczenia w opisie terenu z wykorzystaniem środków pomocniczych; zasa-
dy podziału terytorialnego kraju do celów wojskowych; zasady uzupełniania 
wojsk, zdobywania i wytwarzania materiałów w oparciu o rodzime fabryki 
i  warsztaty; szczegółowe wykłady na temat tworzenia oddziałów, ich siły 
i  zdolności bojowej. Niemożliwe było także skierowanie absolwentów na 
praktyki do sztabów niemieckich, co mogło nastąpić dopiero po formalnym 
przekazaniu Legionów pod dowództwo GGW. Wobec przedłużenia kursu 
przewidywał przy tym problem z  utrzymaniem przydziału wykładowców, 
jednak Barth obiecał w  ograniczonym zakresie dać zadość oczekiwaniom 
strony polskiej, co porównując plan i  sprawozdanie, zostało dotrzymane. 
Jak słusznie zauważył Jan Ciałowicz, nigdy nie doszło natomiast do wysła-
nia absolwentów kursu na praktyki do dowództw i  sztabów niemieckich 
dywizji105. Warto także zaznaczyć, że tylko trzech jego uczestników uznano 
ostatecznie za zdatnych do służby w  SG106. Nie był to wynik imponujący, 
tym bardziej że był to jedyny kurs tego typu, jaki przeprowadzono. 

Powyższa sytuacja skłania do refleksji, na ile poważnie strona niemiecka 
traktowała zadanie wykształcenia grupy mogącej potencjalnie w  przyszłości 
zostać rozsadnikiem pruskich zasad wojskowych w polskich szeregach. Argu-
ment o braku formalnej podległości OHL jako przeszkodzie w skierowaniu do 
jednostek frontowych brzmi zasadnie, warto jednak zastanowić się, jakie fak-
tycznie były niemieckie możliwości i praktyka w sprawie szkolenia oficerów 
sztabowych w omawianym okresie. Zgodnie z rozkazem OHL z 17 listopada 

103 AGAD, 531: CGGW, sygn. 82, Pismo nr 1872 P 1 kierownika Abteilung Polnische Wehr-
macht płk. Herzbrucha do Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. porucznika Felixa von Bartha, 
Warszawa 25 I 1917 r., k. 100. 
104 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.5, Pismo Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. porucznika 
Felixa von Bartha do gen. majora Stanisława Szeptyckiego, Warszawa 17 II 1917 r., k. 200–200b. 
105 J. Ciałowicz, W sprawie Wojennej Szkoły..., s.  457. 
106 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.295a, Rozkaz Komendy Legionów nr 280, Warsza-
wa 22 III 1918 r., k.  170. Ten sam dokument w CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.363, 
k. 229. Za zdatnych do służby w SG uznano rotmistrza Juliusza Kleeberga oraz kapitanów 
Mariana Kukiela i  Juliana Stachiewicza. Dalszych siedmiu oficerów musiało odbyć służbę 
jako adiutanci, by przygotować się do pracy sztabowej. 
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1916 r. sformowano obóz i dywizję ćwiczebną w Solesmes celem przeszkolenia 
oficerów w zasadach walk obronnych wielkich jednostek piechoty z wykorzy-
staniem nowych środków technicznych107. Pierwszy kurs tego typu przeprowa-
dzono w dniach 8–16 lutego 1917 r. Do 15 kwietnia 1917 r. w Solesmes prze-
prowadzono ich łącznie sześć, po czym nastąpiła przerwa w  ich organizacji, 
po której odbyło się kolejnych sześć turnusów od grudnia 1917 r. do lutego 
1918 r.108 W każdym z nich uczestniczyło wpierw 50–60, a następnie 80 ofi-
cerów. Obóz ćwiczebny okazał się szybko zbyt mały, w związku z czym po-
wołano drugi, w  Sedanie, który wystartował 11  marca 1917 r., funkcjonując 
niemal do końca wojny. Przeprowadzono łącznie 28 kursów109. Wykładowcami 
na kursach byli oficerowie SG, artylerii i służb technicznych. Dzięki zachowa-
nym materiałom można przyjrzeć się czasowi i strukturze zajęć. Czas każdego 
z nich oznaczono na osiem dni, były zatem dużo krótsze niż czas poświęcony 
nawet w pierwotnej formie na polski kurs. Zachowały się plany dwóch nieod-
ległych czasowo turnusów, przeprowadzonych w Sedanie 11–18 maja110 oraz 
23–30 maja 1917 r.111 Słuchaczami kursu (odpowiednio 49 i 57 osób) byli do-
wódcy dywizji, brygad i pułków – oficerowie Sztabu Generalnego, dowódcy 
artylerii i inni specjalni uczestnicy, w tym pochodzący z sojuszniczych armii 
(w tym wypadku jeden turecki i czterech austriackich oficerów). Program zajęć 
był podporządkowany przede wszystkim szczegółowemu przeszkoleniu w za-
kresie prowadzenia działań obronnych z wykorzystaniem wszelkich środków 
technicznych. Uczestnicy brali też udział w licznych zajęciach terenowych. Był 
to zatem kurs dokształcający dla doświadczonych oficerów. Jako taki był zresz-
tą potencjalnie bardzo pożądany z punktu widzenia chętnych do zdobywania 
wiedzy polskich oficerów112. Stanowiłby też zapewne świetne uzupełnienie wie-

107 BA-MA, Chef der Heeresarchive, RH 18/1581, Übungskursus Solesmes-Valenciennes, 
Übungskursus Solesmes-Valenciennes, Übungsleitung Solesmes-Valenciennes, lipiec 1930, 
s. I–III; BA-MA, RH 18/1589, Übungskursus Sedan, Führerkursus Sedan, marzec 1930, s. I–IV. 
108 BA-MA, Chef der Heeresarchive, RH 18/1581, Übungskursus Solesmes-Valenciennes, 
Übungskursus Solesmes-Valenciennes, Übungsleitung Solesmes-Valenciennes, lipiec 1930, 
s. X–XIV. 
109 BA-MA, Chef der Heeresarchive, RH 18/1589, Übungskursus Sedan, Führerkursus Se-
dan, marzec 1930, s. XII–XXIV.
110 BA-MA, Nl Friedrich Haselmayer, N 410/5, VII. Übungskurs (von 11.–18. 5.17), Sedan 
9  V 1917 r., b.p. 
111 BA-MA, N Josef Windisch, N 193/9, VIII. Übungskurs (von 23.–30. 5.17), Sedan 21 V 
1917 r., b.p. 
112 Zob. raporty z  wyszkolenia pułków legionowych, które ukażą się w  jednym z  najbliż-
szych numerów „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”. Jedną z bolączek polskiego korpusu 
oficerskiego, na jaką wskazywać mieli niemieccy instruktorzy, była dominacja zainteresowa-
nia wyższymi dziedzinami sztuki wojennej kosztem uwagi poświęcanej przyswajaniu zasad 
codziennej służby i obowiązków. 
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dzy zdobytej podczas lutowego szkolenia w Warszawie. Zabiegała o to zresztą 
Komenda Legionów, kierując 3 lipca 1917 r. na ręce Beselera prośbę o  skiero-
wanie na front zachodni po jednym oficerze z każdej jednostki PKP oraz części 
absolwentów kursu113. 

Zgoda na udział polskich oficerów w  podobnych szkoleniach została 
jednak wydana przez OHL dopiero jesienią 1917 r., a 7 października 1917 r. 
umożliwiono im także wizytowanie dywizji frontowych114. Stało się to zatem 
na długo po przekazaniu PKP pod dowództwo OHL, a nawet po kryzysie 
przysięgowym. Jak powszechnie wiadomo, na kursy te zostało skierowa-
nych dwóch z trzech pozostawionych przez Beselera w Królestwie oficerów 
PKP115 – płk Henryk Minkiewicz, płk Marian Żegota-Januszajtis oraz kpt. 
(a   niebawem mjr) Franciszek Kleeberg, wówczas kierownik znajdującego 
się w strukturze Inspekcji Wyszkolenia referatu Ia116. Do tej pory nieznane 
były dokładniejsze szczegóły ich pobytów. Januszajtis twierdził, iż do Seda-
nu wyjechał już w sierpniu117, co jest możliwe, choć w niemieckich materia-
łach znajduje się informacja o przybyciu do Sedanu 14 września polskiego 
pułkownika pod opieką szefa Abteilung Polnische Werhmacht mjr. Meiera118 
wraz z adiutantami119. Zakładając, że chodzi o Januszajtisa i bliżej nieokre-
ślonego adiutanta, mogli oni wziąć udział najwcześniej w  kursie XVIII, 

113 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.9, Pismo Komendy Legionów nr 578/7 do Generała 
Gubernatora Warszawskiego gen. piechoty Hansa Hartwiga von Beselera, Warszawa 3 VII 
1917 r., k. 400. 
114 BA-MA, Chef der Heeresarchive, RH 18/1589, Übungskursus Sedan, Führerkursus Se-
dan, marzec 1930, s. V. 
115 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.295a, Pismo Szefa Abteilung Polnische Wehrmacht 
nr 450/17 P Geh. płk. Herzbrucha do Inspektora Wyszkolenia PSZ gen. porucznika Felixa 
von Bartha, Warszawa 24 VIII 1917 r., k 126. Minkiewicz został mianowany inspektorem 
szkół piechoty, a Januszajtis szefem sztabu Inspekcji Wyszkolenia. Minkiewicz był szczegól-
nie ceniony przez Bartha, który uważał za zasadne powierzenie mu jako starszemu stanowi-
ska inspektora kursów wyszkolenia w miejsce Leona Berbeckiego; AGAD, 531: CGGW, sygn. 
82, Pismo nr 7008 I Inspektora Kursów Wyszkolenia gen. porucznika Felixa von Bartha do 
Abteilung Polnische Wehrmacht, Warszawa 29 VIII 1917 r., k. 30. 
116 Referat ten zajmował się sprawami związanymi z  organizacją, szkoleniem, przeglądami, 
transportem i zaciągami wojsk. CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.111, Stellenbesetzungslis-
te der polnischen Offiziere beim Stabe des Inspektion des Ausbildungswesens, b.d., k. 237–243; 
J. Snopko, Finał epopei..., s. 270–271. 
117 M. Żegota-Januszajtis, Życie moje tak burzliwe... Wspomnienia i  dokumenty, oprac. 
K.  Boruń, Warszawa 1993, s. 15. 
118 Imię nieznane. Zob. AGAD, 531: CGGW, sygn. 11, Personalliste der Stäbe des General-
-Gouvernements und der Militär-Gouvernements nach dem Stande vom 18. Oktober 1917, 
s. 2.
119 BA-MA, Chef der Heeresarchive, RH 18/1589, Übungskursus Sedan, Führerkursus 
Sedan, marzec 1930, s. V.
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przeprowadzonym w dniach 22–29 września 1917 r., kiedy to dane niemiec-
kie wykazują dwóch polskich uczestników zajęć wraz z ich niemieckimi do-
radcami120. Niejasne są natomiast informacje, jakoby Januszajtis miał brać 
udział w kilkutygodniowym kursie wyższych dowódców. Kolejnym kursem, 
w którym wzięli udział Polacy, był turnus XX (21–29 października 1917 r.), 
gdzie wykazano jednego pułkownika Legionów oraz jednego polskiego ka-
pitana, pod kierunkiem mjr. von Patowa121, referenta w Abteilung Polnische 
Werhmacht122. W tym wypadku chodzi najpewniej o Minkiewicza i Kleeber-
ga, którzy mieli wyruszyć do Sedanu 18 października123. Ogólnie zachowane 
zestawienie liczbowe potwierdza, że we wszystkich kursach wzięło łącznie 
udział trzech polskich oficerów124. Wobec przeszkolonych w tym czasie 63 
oficerów austro-węgierskich, 33 tureckich i 21 szwajcarskich liczba ta wy-
daje się śmiesznie mała, zwłaszcza gdy uwzględnimy, że Polacy odbywali 
szkolenie pod nadzorem „opiekunów”. Co więcej, żaden z polskich oficerów 
nie został zaproszony na jeszcze bardziej wyspecjalizowany kurs wojenny 
oficerów Sztabu Generalnego, zorganizowany w obozie w Sedanie rozkazem 
z 22 czerwca 1917 r. Do września kolejnego roku odbyło się 10  takich tur-
nusów, trwających od 21 do 29 dni. Oczywiście plan zajęć w ich trakcie był 
o wiele bardziej kompleksowy niż w trakcie polskiego „kursu”125.

W kontraście do innych zachowanych materiałów tego typu dokumenty 
dotyczące wrześniowego turnusu z udziałem Januszajtisa nie zawierają, nie-
stety, wykazów imiennych kształconych oficerów. Dostępny jest natomiast 
jego dokładny plan126. Nie odbiegał on znacząco od wcześniejszych, warto 
jednak zaprezentować jego zarys.

Dzień 1: wykład wprowadzający na temat celu kursu, jakim było przeka-
zanie głównych zasad prowadzenia bitwy obronnej; wykłady na temat opi-
su położenia bojowego na mapie, formacji i podziału artylerii 50 Dywizji 
Piechoty (wykorzystywanej do ćwiczeń), przedpola i  główne strefy walki; 

120 Ibidem, s. XIX. 
121 Imię nieznane. Zob. AGAD, 531: CGGW, sygn. 11, Personalliste der Stäbe des General-Gou-
vernements und der Militär-Gouvernements nach dem Stande vom 18. Oktober 1917, s. 2.
122 BA-MA, Chef der Heeresarchive, RH 18/1589, Übungskursus Sedan, Führerkursus Se-
dan, marzec 1930, s. XX. 
123 CAW-WBH, Wojskowe Biuro Historyczne (dalej: WBH), sygn. I.341.1.417, Odpis 
z  rozkazu Inspekcji Wyszkolenia, Warszawa 18 X 1917 r., b.p.; CAW-WBH, WBH, sygn. 
I.341.1.417, Odpis z rozkazu Inspekcji Wyszkolenia, Warszawa 7 XII 1917  r., b.p.
124 BA-MA, Chef der Heeresarchive, RH 18/1589, Übungskursus Sedan, Führerkursus Se-
dan, marzec 1930, s. XIV.
125 BA-MA, Chef der Heeresarchive, RH 18/123, Bericht über den Generalstabskursus 
Sedan, Berlin [21 IX 1939], b.p. 
126 BA-MA, Großer Generalstab der Preußischen Armee/Oberste Heeresleitung des Deutschen 
Heeres, PH 3/30, XVIII. Übungskurs (von 22.–29. 9.17), Sedan 20 IX 1917 r., k. 4–5. 
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następnie popołudniowe ćwiczenia terenowe w orientacji taktycznej w tere-
nie w okolicach Brevilly. 

Dzień 2: wykłady na temat budowy pozycji przed starciem czołgów i za-
sad ich zwalczania przy użyciu dział piechoty; obchód pozycji pośredniej, 
międzypól i pozycji wysuniętej w Brevilly objaśniony wykładem; wykłady 
na temat ciężkich karabinów maszynowych, pistoletów Luger 08 z  maga-
zynkiem ślimakowym (najpewniej w  wersji przeznaczonej dla artylerzy-
stów), amunicji smugowej, bomb lotniczych, granatów nasadkowych; alarm 
bojowy i gazowy z ćwiczeniami praktycznymi; działo polowe FK 16 i hau-
bica polowa leFH 16; wizyta na polu bitwy i wykład na temat zwycięstwa 
pod Sedanem w 1870 r.

Dzień 3: wykłady na temat różnych kalibrów dział i ich taktycznego za-
stosowania w bitwie obronnej; artylerii w bitwie obronnej; wyboru i budo-
wy  pozycji artyleryjskiej, współdziałania piechoty i  artylerii; zarządzanie 
artylerią na gruncie rozkazodawstwa artylerii grupy i artylerii dywizyjnej; 
rodzaje ognia przygotowawczego; wizyta i wykład w ośrodku psów meldun-
kowych w Remehan; ostre strzelanie na poligonie ćwiczebnym artylerii. 

Dzień 4: wykłady dotyczące wojny gazowej; rozpylanie gazu; karabiny 
maszynowe w bitwie obronnej; wizyta i ćwiczenia praktyczne w kompanii 
szturmowej w Cernay. 

Dzień 5: wykład z pomiarów; wykład w szkole miotaczy min w Ange-
court na temat miotaczy min, amunicji, przyrządów pomiarowych; ostre 
strzelania pociskami z gazem na poligonie szkoły wraz z wizytacją i obja-
śnieniem skutków. 

Dzień 6: wykłady z  roli lotnictwa i  balonów obserwacyjnych w  bitwie 
obronnej; budowa pozycji w trakcie bitwy; wizyta w Bouillon. 

Dzień 7: wykłady ze środków komunikacji w  bitwie obronnej o służ-
bie gońców i sztafet w kawalerii; ćwiczenie w opisie odcinków bojowych na 
podstawie podanej sytuacji operacyjnej; dywizja uderzeniowa; wyjazd do 
Clouterie z  praktycznym wykładem na temat wykorzystania środków ko-
munikacyjnych na przykładzie danej sytuacji operacyjnej; wyjazd do Lam-
bermont i omówienie terenu.

Dzień 8: wykład na temat działań 10 Dywizji Rezerwowej 16 kwietnia; 
wyjazd do Lombut, wykład z  oceny położenia bojowego; przyszykowanie 
francuskiego batalionu do natarcia; przeprowadzenie pokazowego ata-
ku przez kompanię szturmową i  oddziały pułku ćwiczebnego; omówienie 
czynności artylerii obu stron i  znaczenia międzypól podczas ataku, prze-
ciwuderzenie rezerw bojowych w wykonaniu pułku ćwiczebnego; omówie-
nie przebiegu walk; wykład końcowy. 

Powyższy plan jest tematycznie o  wiele bogatszy niż oferta zaprezen-
towana polskim oficerom w  lutym i  marcu tego samego roku. Nie dziwi 
w tym kontekście dość entuzjastyczna relacja Januszajtisa, który stwierdził, 
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iż miał okazję zapoznać się z „wszystkimi nowościami uzbrojenia i taktyki 
ognia, z czołgami, z  radiowymi aparatami podsłuchowymi; latałem też na 
niemieckim samolocie nad walczącym Verdun. Zwiedziłem także najwięk-
szy odcinek walki minowej pod Vauxqois”127. Nie da się, niestety, potwier-
dzić wszystkich podanych przez niego szczegółów, ale wydaje się, że ogólnie 
mogą być zgodne z  rzeczywistością. Za objaw kompletnej fantazji należy 
natomiast uznać kolejną z jego tez: „Zamiast rozbijać Legiony aferą przysię-
gową można było zaryzykować, wykorzystując naiwność Niemców, i stwo-
rzyć przynajmniej 50-tysięczną kadrową armię. Ja nie poszedłem do Benia-
minowa i dzięki temu powstał rzeczywiście wartościowy ośrodek kadrowy: 
Polska Siła Zbrojna [...] stała się ośrodkiem skupiającym i organizacyjnym 
dla całego wojska. [...] Korzystaliśmy z doświadczeń Niemców, którzy – na-
iwnie wierząc, że będziemy się za nich bili – byli gotowi na danie warunków 
i rzeczywiście te warunki stwarzali”128. Gdyby faktycznie Niemcy tak ocho-
czo i „naiwnie” podchodzili do sfery rozbudowy sił polskich, z pewnością 
nie tylko wymieniona wyżej trójka oficerów miałby szansę na doskonalenie 
swej wiedzy w  niemieckich ośrodkach szkoleniowych. Zamknięcie całego 
procesu w listopadzie 1917 r. koreluje natomiast wyraźnie z podjętą jesienią 
tego roku w OHL decyzją o ograniczeniu rozbudowy Polnische Wehrmacht 
do 1–2 pułków piechoty i kompanii ckm129. Z drugiej strony wyrażona po 
latach opinia Januszajtisa świadczyć może o potencjalnej skuteczności szer-
szej próby takich oddziaływań – polski oficer był, jak widać, zafascynowany 
przedstawionymi zasadami organizacji wojska. Być może zatem droga do 
wytworzenia zwartej grupy orędowników pruskiego ustroju wojskowego na 
polskim gruncie nie była opcją całkowicie fantastyczną. 

Niezależnie od tego warto rozważyć, czy bezpośrednie przeszczepienie na 
polski grunt zasad organizacji najwyższych władz wojskowych Królestwa Prus 
byłoby faktycznie korzystne. Opisując pruski system dowodzenia, Robert T. 
Foley użył określenia „wielowładztwo” (polycracy), przez co rozumiał istnienie 
co najmniej kilku centrów kształtujących politykę wojskową, o bardzo nieja-
sno rozgraniczonych kompetencjach130. W  istocie pruski system organizacji 

127 M. Żegota-Januszajtis, Życie moje tak burzliwe..., s. 15. 
128 M. Żegota-Januszajtis do H. Bagińskiego, Tunbridge Wells, 6 XI 1972 [w:] M. Żegota-Ja-
nuszajtis, Życie moje tak burzliwe..., s. 305.
129 AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, Projekt pisma generalnego gubernatora Hansa Hartwiga 
von Beselera do Ministerstwa Wojny, styczeń 1918 r., s. 751–753; zob. też. AWNDM, WAP, 
sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utworzenia Wojska Polskiego 
w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I wojny światowej”, Warszawa 1980, 
k. 464–465, 501–505; J. Snopko, Finał epopei..., s. 268–269.
130 R. T. Foley, German strategy and the Path to Verdun, Nowy Jork 2005, s.  84–85. Cało-
kształt problemu opisuje także: A. Mombauer, Helmuth von Moltke and the Origins of the 
First World War, Cambridge 2001, s. 14–41.
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naczelnych władz wojskowych nie stanowił doskonale przemyślanej i celowo 
zaprojektowanej struktury, lecz efekt lat tradycji tzw. „pruskiej monarchii woj-
skowej”. Od czasów Fryderyka Wielkiego centralną postacią tego systemu była 
osoba monarchy, „najwyższego pana wojny” (Oberster Kriegsherr). Jak słusz-
nie zauważyła Małgorzata Konopczyńska: „podstawową cechą organizacji 
naczelnych władz wojskowych w armii pruskiej był ich personalny charakter. 
Fryderyk II rozdzielał obowiązki nie według tytułów i rang wojskowych, tyl-
ko według kryterium zaufania, jakim darzył poszczególne osoby. [...] Fryde-
ryk II wykazywał nieufność wobec najbliższego otoczenia, która nakazywała 
mu utrzymywać w  tajemnicy plany operacyjne i  trzymać bliskich z  dala od 
większości decyzji. Do realizacji własnej woli angażował wielu wykonawców 
bez wyraźnych granic kompetencyjnych, co w  efekcie powodowało brak ja-
sności działania i przemieszanie obowiązków poszczególnych resortów i sta-
nowisk”131. Próbę zmiany tego stanu rzeczy podjął w latach 1814–1819 twórca 
pruskiego Ministerstwa Wojny, Hermann von Boyen, który zaprojektował re-
sort jako centrum zarządzania wszelkimi sprawami wojskowymi132. Niechętny 
idei monarchii konstytucyjnej i skłaniający się do restytucji rządów gabineto-
wych w starym stylu Fryderyk Wilhelm III zniweczył jednak te plany, kładąc 
kamień węgielny pod funkcjonujący z określonymi modyfikacjami do 1918 r. 
system. Polityka ta doprowadziła do stopniowego wyodrębnienia z  resortu 
dwóch instytucji centralnych. Pierwszą z  nich był Gabinet Wojskowy, który 
wyewoluował z  3 Departamentu Ministerstwa, specjalnej komórki do kon-
taktów z monarchą133, której szef w praktyce szybko stał się głównym doradcą 
króla. W okresie urzędowania słabszych ministrów pełnił on niejednokrotnie 
funkcję faktycznego ministra wojny. Ostatecznie osobną instytucją Gabinet stał 
się natomiast w 1883 r. Najważniejszą prerogatywą tej instytucji pozostały aż 
do 1918 r. sprawy personalne armii, powodując, że wszelkie awanse zależały 
właśnie od jej szefa134. 

131 M. Konopczyńska, Oficer – Urzędnik – Dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie 
pruskim (1749–1786), Zielona Góra 2014, s. 23. 
132 Allerhöchste Kabinettsorder vom 3sten Juni 1814, wegen Ernennung des Ministerii [w:] 
Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1814, Berlin 1815, s. 42; F. Meinecke, 
Das Leben des Generalfeldmarschalls Hermann von Boyen, t.  1: 1771–1814, Stuttgart 1896, 
s.  385–389; H. O. Meisner, Der Kriegsminister 1814–1914. Ein Beitrag zur militärischen Ver-
fassungsgeschichte, Berlin 1940, s. 11; M. Messerschmidt, Militärgeschichte..., cz. 1, s. 289–290; 
G.  Wohlers, Die staatsrechtliche Stellung des Generalstabs in Preußen und dem deutschen Reich, 
Bonn 1921, s. 21–23. 
133 Abteilung für die persönlichen Angelegenheiten im Kriegsministerium (A.f.d.p.A im Kr. M).
134 R. Schmidt-Bückeburg, Das Militärkabinett der preußischen Könige und deutschen Kaiser. 
Seine geschichtliche Entwicklung und staatsrechtliche Stellung 1787–1918, Berlin 1933, s. 28–29, 
67–69. 
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Drugą wyodrębnioną instytucją stał się Sztab Generalny, który począt-
kowo był po prostu 2 Departamentem Kriegsministerium, z dyrektorem na 
czele135. Pierwsza zmiana w  tej materii nastąpiła 11 stycznia 1821 r., kie-
dy powołano szefa Sztabu Generalnego Armii (Chef des Generalstabs der 
Armee)136. Stworzyło to ciekawą sytuację, albowiem wciąż istniał 2 Depar-
tament, którego dyrektor podlegał teraz jednocześnie ministrowi i szefowi 
SG. Ten z  kolei był poza strukturą resortu, choć był niższy rangą i  mógł 
wykonywać swe prerogatywy w  dużej mierze poprzez ministra. Günther 
Wohlers uważa, że pozycja szefa Sztabu Generalnego Armii wynikała bar-
dziej z  praktyki niż pozycji ustrojowej. Mógł bowiem wypełniać swobod-
nie także inne funkcje i wykonywać wszelkie zadania zlecone przez króla137. 
Dziwną sytuację zakończyły rozkazy z 31 sierpnia 1824 i 3 lutego 1825  r.138, 
kiedy to 2 Departament rozwiązano139. Zdaniem Wohlersa został w ten spo-
sób zapoczątkowany podział zadań na utrzymanie armii (Armeeverwaltung) 
i  jej wykorzystanie (Armeeverwendung), kompetencje kolejno ministerstwa 
i Sztabu Generalnego. Przewagę w tym układzie miał jednak zdecydowanie 
minister wojny, posiadający lepsze usytuowanie ustrojowe140. Wiele zale-
żało od stosunków personalnych między kierownikami obu instytucji. Jak 
słusznie zauważył Gerhard Ritter, minister wojny miał wszelkie podstawy 
do tego, by postrzegać szefa SG jako swój organ pomocniczy, pozbawiony 
Immediatstellung, a  zatem możliwości bezpośredniego kontaktu z  monar-
chą141. Mimo estymy, jaką uzyskał Sztab Generalny w wojnach 1864–1871, 
prawo to kierownicy tej agendy uzyskali dopiero w 1883 r.142 Ograniczało 

135 Das Königl. Preußische Kriegsministerium 1809, 1. März 1909, Berlin 1909, s. 20; Feststellung 
der Eintheilung und der Arbeiten beim 2. Departement der Kriegsminsterii [w:] E. von Conrady, 
Leben und Wirken des Generals der Infanterie und kommandierenden Generals des V. Armee-
korps Carl von Grolman, cz. 3, Berlin 1896, zał. 1, s. 263–266.
136 Więcej na ten temat: J. Jędrysiak, Karl von Müffling jako szef pruskiego Sztabu General-
nego w  latach 1821–1829 [w:] Kadry decydują o  wszystkim. Studia z  dziejów biografistyki 
wojskowej, red. J. Jędrysiak et al., („Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości”, t. IV), Wro-
cław 2015, s. 309–373.
137 G. Wohlers, Die staatsrechtliche..., s. 24–25.
138 C. Jany, Geschichte der  Königlich Preußischen Armee vom 15. Jahrhundert bis 1914, t. 4: Die 
Königlich Preußische Armee und das Deutsche Reichsheer 1807 bis 1914, Berlin 1933, s. 124.
139 H. O. Meisner, Der Kriegsminister..., s.  48 przyp. nr 1; G. Wohlers, Die staatsrechtliche..., 
s. 25.
140 G. Wohlers, Die staatsrechtliche..., s.  25; na temat prawnnego znaczenia obu pojęć: 
F.  Freiherr Marschall von Bieberstein, Verantwortlichkeit und Gegenzeichnung bei Anordnun-
gen des Obersten Kriegsherren. Studien zum deutschen Staatsrecht, Berlin 1911, s. 52–83.
141 G. Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk, t. 1: Die altpreussische Tradition (1740–1890), 
München 1954, s. 219.
142 A. Mombauer, Helmuth von Moltke..., s. 21–22. 
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to w sposób znaczny możliwości oddziaływania szefa SG w czasie pokoju. 
Całokształt swych funkcji związanych z organizacją czy sprawami uzbroje-
nia i  wyposażenia realizował w  praktyce za pośrednictwem ministerstwa, 
mając ograniczoną możliwość wpływania na decyzje w wielu obszarach143. 
To pruski minister, kierujący de facto cesarskim resortem wojny, był dyspo-
nentem środków finansowych. Z drugiej strony, jako organ konstytucyjny, 
podlegał kontroli parlamentarnej, a  to powodowało nieufność lubującego 
się we fryderycjańskiej tradycji Wilhelma II. Świetnie obrazuje to stworzo-
ny za jego czasów system dowodzenia marynarką wojenną144, zmierzający 
do ustanowienia personalnych rządów monarchy przy pomocy doradców145. 
Do tego dochodziła specjalna więź łącząca króla pruskiego z  dowódcami 
poszczególnych korpusów armijnych. Kommandierende Generale otrzymali 
Immediatstellung w zasadzie już w latach 1814–1816146, koncepcja tej funk-
cji wykraczała dalece poza sferę czysto militarną. Posiadali najwyższą wła-
dzę w obrębie swojego Kommando-Bezirk, sprawując naczelne dowództwo 
(Oberbefehl) nad całością znajdujących się w  prowincji oddziałów i  poje-
dynczych osób stanu wojskowego, które mogło zostać ograniczone tylko 
przez króla lub na jego wniosek. Na nich spoczywał obowiązek zapewnienia 
spokoju na podległym terenie, w kręgu jego prerogatyw leżały zatem tak-
że funkcje policyjne. W  sytuacji zagrożenia byli zobligowani do wydania 
niezbędnych do obrony prowincji zarządzeń (Verthedigungs-Maasregeln), 
zdając jednocześnie królowi w sposób możliwie najpewniejszy i najszybszy 

143 Jako przykład można podać opinię następcy Moltkego, Alfreda von Waldersee, na te-
mat możliwości oddziaływania pruskiego SG na rozwój sieci kolejowej pruskich prowincji 
wschodnich. W jego ocenie szereg wysuwanych przez obu szefów SG postulatów poprawie-
nia sieci kolejowej na prawym brzegu Wisły spełzł na niczym, a winą za ten stan rzeczy Wal-
dersee obciążał różnicę zdań z Kriegsministerium, mającym przewagę w tym układzie. Zob. 
Operationspläne. Einleitung [w:] Generalfeldmarschall Alfred Graf von Waldersee in seinem 
militärischen wirken, oprac. H. Mohs, t. 2: 1882–1904, Berlin 1929, s. 234–235.
144 W strukturze dowodzenia Kaiserliche Marine wskazać można na funkcjonowanie sta-
nowisk szefa Gabinetu Marynarki, Naczelnego Dowództwa Marynarki Wojennej, Sztabu 
Admiralicji, Urzędu Rzeszy ds. marynarki oraz Generalnego Inspektora Marynarki Wojen-
nej. Ciągłe zmiany w układzie czy nawet funkcjonowaniu tych instytucji, jak też w zakresie 
ich kompetencji wpływały ujemnie na koordynację działań na polu polityki morskiej. Zob. 
R.  Hobson, Maritimer Imperialismus. Seemachtideologie, seestrategisches Denken und der Tir-
pitzplan 1875 bis 1914, tłum. E. Besteck, München 2004, s. 204–207. 
145 A. Mombauer, Helmuth von Moltke..., s. 20–21. 
146 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w  Berlin-Dahlem (dalej: GStA PK), 
IV.HA, Militärvorschriften, Rep. 16, nr 535, Abschrift: Verordnung über dem gegenwärti-
gen Wirkungskreis der Kommandierenden Generale in den Provinzen am rechten Elbeufer, 
Berlin 28 VIII 1814 r., k. 1–4r; GStA PK, VI. HA, Nl Hermann von Boyen, nr 292, Instruk-
tion über das Verhältnis des kommandierenden Generals der Provinz, der Gouverneure und 
Kommandanten zu den Brigadechefs, Landwehrinspekteuren, Brigadechefs und über deren 
Wirkungskreis zu den ihnen untergeordneten Truppen, Berlin 13 III 1816 r., k. 30–37.
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meldunek w sprawie niebezpieczeństwa i powziętych przygotowań. Sytuacja 
ta w sposób szczególny wpływała na możliwości oddziaływania SG na szko-
lenie oddziałów. Prerogatywy dowódcze tej instytucji pojawiały się bowiem 
dopiero w  chwili wybuchu wojny, gdy królewski doradca de facto stawał 
się szefem sztabu „najwyższego pana wojny”147. Na pruski SG nie można 
patrzeć jak na rodzaj weberowskiego „typu-ideału”, perfekcyjnej instytucji 
o niezmiennych prerogatywach148. Możliwości oddziaływania tej instytucji 
przed i w trakcie I wojny światowej wynikały przede wszystkim z przyjętej 
w armii pruskiej ścieżki awansu, powodującej, że droga do wyższych stano-
wisk dowódczych prowadziła przez służbę w SG, zapewniając jedność dok-
trynalną przy rozmytych kompetencjach najwyższych władz wojskowych149. 

Na tym tle należy analizować podjęte po przejęciu przez Beselera Na-
czelnego Dowództwa nad przyszłym Polnische Wehrmacht próby utworze-
nia polskich władz wojskowych. Gubernator wypełniał swe funkcje począt-
kowo w  oparciu o  wspomniane już Abteilung Polnische Wehrmacht oraz 
Inspekcję Wyszkolenia. Wedle etatu z  grudnia 1916 r.150 pierwszy z  nich 
składał się z sekcji:
1.  (następnie P 1) organizacja wojenna, szkolenie, Komenda Legionów Pol-

skich, inspekcja, wywiad, sprawy kwaterunkowe, zaprowiantowanie, pi-
sma poufne, mapy, druk instrukcji i regulaminów,

2.  (P 2) etat, poligony i  obozy wojskowe, sprawy personalne oficerów 
i wyższych urzędników wojskowych, prasa i polityka,

3.  prawo karne, ułaskawienia,
4a. (P 4a) sprawy kasowe, żołd, umundurowanie, wyposażenie, kwaterunek, 

zaprowiantowanie, budownictwo, spawy gospodarcze,
4b. (P 4b) organizacja i kontrola spraw sanitarnych, sprawozdawczość me-

dyczna, uzupełnianie materiału sanitarnego, polski ochotniczy personel 
pielęgniarski, 

4c. (P 4c) służba weterynaryjna,
4d. bez określonych kompetencji. 

(K) Biuro kontrolne, prowadzące rejestry. 

147 A. Mombauer, Helmuth von Moltke..., s. 24–25. 
148 D. Walter, Preußische Heeresreformen 1807–1870: militärische Innovationen und der My-
thos der „Roonschen Reform”, Paderborn–Wien–München 2003, s. 513–516.
149 Mombauer podaje, że w samej armii istniało co najmniej 40 podmiotów mających prawo 
bezpośredniego zwracania się do monarchy. Poza wyżej wymienionymi doliczyć można tu 
także licznych generałów adiutantów, inspektora korpusu pionierów i inżynierów, inspektora 
artylerii. Zob. A. Mombauer, Helmuth von Moltke..., s. 22–23. 
150 AGAD, 531: CGGW, sygn. 83, Projekt pisma nr 1926 P2 Abteilung Polnische Wehr-
macht do Ministerstwa Wojny, Warszawa 26 I 1917 r., s. 183–185. Zob. P. Mikietyński, Nie-
miecka droga..., s. 153–154. 
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Zmiana w tej materii zaszła już w lutym 1917 r., kiedy to do istniejącej 
struktury dodano komórki:
– P 5. rezerwa i meldunek, dowództwa powiatowe, działalność Inspekcji 

Meldunkowej, K – oficer kontrolny,
– P 6. zaopatrzenie socjalne oficerów, podoficerów i szeregowych oraz ro-

dzin zmarłych, zapomogi,
– P 7. sprawy personalne: wojska polskiego oraz przydzielonych oficerów 

niemieckich i austro-węgierskich. Oficerów i wyższych urzędników woj-
skowych w składzie Oddziału ds. Polskiej Siły Zbrojnej. 
Ta całkowicie podległa sztabowi GGW instytucja do końca była kie-

rowana przez oficerów niemieckich151. Początkowo obsadzono tylko dwie 
pierwsze sekcje, których kierownikami zostali odpowiednio mjr Meier (któ-
ry został kolejnym kierownikiem komórki) i kpt. Patow. Utrzymali oni swo-
je stanowiska po reorganizacji, kierownictwo kolejnych sekcji także objęli 
oficerowie niemieccy i austriaccy. Także Inspekcja Wyszkolenia był począt-
kowo agendą czysto niemiecką, podległą bezpośrednio gubernatorowi152. 

Sytuacja ta nie pozostawiała wiele miejsca na funkcjonowanie centralnej 
polskiej instytucji wojskowej. Mimo to za wygraną nie dawał Sikorski, któ-
rego postulaty w coraz większym stopniu zaczynały przypominać myślenie 
życzeniowe. Jeszcze w swym memoriale do TRS z 8 stycznia 1917 r.153 nie 
wspomniał wcale o potrzebie powołania polskiego resortu wojny. Jego tekst 
był w dużej mierze polemiką z grudniowymi tezami Piłsudskiego. Odrzuca-
jąc, jak to nazwał, „drogę Chłopickiego”, chciał szybkiego powstania pokaź-
nej armii. Liczył, że możliwe będzie wysłanie na front wiosną 1917 r. 60  tys. 
ludzi, a następnie prace ukierunkowane na utworzenie liczącej 520  tys. (!) 
armii. Jej zawiązkiem winny być Legiony. Sikorski nie widział przy tym za-
grożenia wynikającego z oddania ich na przeszkolenie niemieckim instruk-
torom. Powoływał się na przykład bułgarski – tamtejszą armię tworzyli 
głównie oficerowie rosyjscy, przez co nie zatraciła ona narodowego charak-
teru i choć niewielka (350 tys. ludzi), odegrała istotną rolę w Wielkiej Woj-
nie. Sikorski chciał początkowo działać na bazie zaciągu ochotniczego, jed-
nak jego celem, zwiastującym potrzeby instytucjonalne, było przygotowanie 

151 AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utworzenia 
Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I wojny światowej”, 
Warszawa 1980, k. 255–258; CAW-WBH, WBBH, sygn. IX.1.3.185, Edward Barszcz, „Polska 
Siła Zbrojna”, Warszawa, maj 1974, s. 3–4, mps.
152 CAW-WBH, WBH, sygn. 341.1.417, Odpis pisma Abteilung Polnische Wehrmacht P1 
nr  210, Warszawa 6 XII 1916 r., b.p.
153 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.113, Władysław Sikorski, Memoryał w sprawie Ar-
mii Polskiej, Warszawa 8 I 1917 r., k. 2–10.
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zasad przymusowego poboru. W  tym duchu opracował kolejny tekst154, 
w  którym powrócił do koncepcji podjęcia działań ukierunkowanych na 
przejęcie przez TRS zwierzchnictwa nad organizacją Wojska Polskiego. 
Kluczowym dla emancypacji punktem miało być utworzenie zarządu nad 
finansowaniem tej inicjatywy, która powinna być traktowana jako odrębna 
dziedzina działalności polskich władz, a  nie element aktywności poszcze-
gólnych komórek GGW czy pruskiego KM. Finansowanie rozwoju polskiej 
armii winno przybrać formę pożyczki na poczet odbudowy państwowości. 
Najważniejszym postulatem było ponowienie propozycji powołania polskiej 
instytucji wojskowej. Sikorski widział dogodny moment do utworzenia 
Naczelnej Komendy Wojska Polskiego, która miała objąć pieczę nad cało-
kształtem działań związanych z jego organizacją. Instytucja ta miałaby sta-
nowić zawiązek polskiego Sztabu Generalnego, przystępując do rozbudowy 
wszystkich trzech rodzajów broni. Funkcję tę mogłaby przejąć Komenda 
Legionów. Drugą instytucją, mającą mieć – co charakterystyczne – pomoc-
niczy charakter, miał być Departament Wojskowy TRS, oczywisty zaczątek 
polskiego resortu wojny. Swoje tezy uzasadnił Sikorski wywodem na temat 
legitymacji NKN i  Legionów, które doprowadziły go do kilku wniosków. 
Przede wszystkim był zdania, że Komenda posiadała z racji zasług atrybuty 
dużo szersze niż tylko zwierzchność nad związkiem taktycznym. Miał tu na 
myśli komunikowanie się z Naczelną Komendą Armii w sprawie nomina-
cji oficerskich od podporucznika wzwyż oraz tworzenie ostatniej instancji 
sądu polowego. Po drugie, jako zalążek Naczelnej Komendy WP oraz Szta-
bu Generalnego instytucja ta posiadała samodzielność w zakresie werbunku 
i organizacji pomocniczych, którą realizował w jego oczach DW NKN. Ze 
względu na wypełniane przezeń funkcje Sikorski postulował uznanie go za 
zalążek polskiego ministerstwa wojny. Kolejną funkcję predestynującą ist-
niejące instytucje była samodzielność w zakresie zarządzania tyłami. Czy-
telny program Sikorskiego był oczywiście kolejną próbą wypromowania się 
na kierownika resortu wojny, poprzez argumenty o instytucjonalnej wydol-
ności podległych mu agend. Pomijając wewnątrzpolski aspekt polityczny, 
tezy te świadczą o zupełnym braku realizmu autora. W warunkach począt-
ku roku 1917 r. nie mogło być mowy o powołaniu żadnej polskiej instytucji 
o randze ministerstwa. 

Dowodzą tego początki istnienia Komisji Wojskowej TRS. Jej utworzenie 
17 stycznia 1917 r.155 oraz powierzenie decydującej roli Piłsudskiemu stanowiło 

154 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Tymczasowa Rada Stanu (dalej: TRS): 1, sygn. 20, 
Władysław Sikorski, Postulaty dla Tymczasowej Rady Stanu, Warszawa 11 I 1917 r., k. 1–11.
155 Konkurencyjną propozycję zgłosił Władysław Studnicki, który postulował powołanie in-
spektoratu cywilnego mającego za zadanie przeprowadzenie przymusowego poboru trzech 
roczników (20–22-latków). Inspektora głównego i jego zastępcę mianować miały mocarstwa 



Jacek Jędrysiak: Długa droga do odrodzenia – koncepcje budowy polskich władz wojskowych... 85

jawną oznakę porażki politycznych dążeń Sikorskiego156. Główne zadania Ko-
misji polegać miały na określeniu prawno-państwowego stanowiska Legionów 
oraz sprawy tworzenia i  organizacji przyszłej armii polskiej, werbunku oraz 
określenia kompetencji Tymczasowej Rady Stanu w  tych sprawach157. Prócz 
tego komisja zajęła się kwestiami odezwy werbunkowej, statusem POW, jeń-
cami-Polakami, opieką nad inwalidami-legionistami, poddaniem legionistów 
obywatelstwa austriackiego pod władzę polską, sądownictwem wojskowym, 
zaprzysiężeniem Wojska Polskiego, sprawą przemysłu wojennego. W począt-
kowym okresie, tj. reorganizacji spowodowanej dymisją Piłsudskiego 2 lipca 
1917 r., jej struktura obejmowała sześć referatów158:
1.  prac przygotowawczych,
2.  spraw bieżących,
3.  statystyczno-ewidencyjnych,
4.  wychowania wojskowego,
5.  spraw słownictwa wojskowego,
6.  biblioteki.

Nie ulega wątpliwości, że powołana komórka miała ambicję stania się 
w przyszłości polskim ministerstwem wojny. Jak trudne do osiągnięcia było 
to zadanie, pokazuje fakt, że już 30 stycznia na żądanie władz okupacyjnych 
do projektu regulaminu TRS wprowadzono zastrzeżenie, że ewentualne 
powołanie Departamentu Wojny uzależnione jest od zgody Beselera159. Do 
czasu jego utworzenia istnieć mogła jedynie specjalna komisja, co w zasa-
dzie ograniczało pole działalności KW do prac studyjnych i doradczych160. 
Zdaniem Włodzimierza Suleji mimo mnogości spraw, jakie poruszono na 
forum organu, w istocie wzdragał się on przed podejmowaniem wiążących 
decyzji. Ciążyło tu nadmierne zbiurokratyzowanie prac, różnice zdań mię-
dzy członkami gremium, wreszcie obstrukcja stosowana przez „aliantów”161. 
W rezultacie TRS miała w dużej mierze fasadowy charakter. Wszelkie pró-

centralne, TRS miała delegować do niego trzech reprezentantów i  mianować inspektorów 
okręgowych; AAN, TRS: 1, sygn. 4, Tymczasowa Rada Stanu. Sprawy wojskowe 15 I – 1 IX 
1917 r., k. 2–3. 
156 Ibidem, k. 1–2. 
157 J. Snopko, Sprawozdanie z działalności..., s. 312–313. 
158 Ibidem, s. 313–323. Zob. także: W. Gierowski, Królewsko-Polska Komisja..., cz. 1, s. 133.
159 AAN, TRS: 1, sygn. 19, Komunikat w sprawie organizacji Wojska Polskiego, k. 4–5.
160 Już wcześniej, na posiedzeniu 18 stycznia, przedstawiciel gubernatora miał wyraźnie 
stwierdzić, że brak jest ustaleń międzysojuszniczych co do zakresu kompetencji TRS w spra-
wie tworzenia wojska. W związku z  tym pełnię władzy w  tej sprawie zachowywał Beseler. 
Zob. AAN, TRS: 1, sygn. 4, Tymczasowa Rada Stanu. Sprawy wojskowe 15 I – 1 IX 1917 r., 
k. 2. 
161 W. Suleja, Walka Józefa Piłsudskiego..., s. 41. 
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by podjęcia inicjatywy mającej na celu polonizację władz wojskowych były 
torpedowane w zarodku. TRS nie udało się uzyskać nic w sprawie zgłoszo-
nego na posiedzeniu 20 stycznia przez Studnickiego wniosku o przekaza-
nie PKP pod jej zwierzchność162. Stało to oczywiście w jawnej sprzeczności 
z podjętymi przez sprzymierzone mocarstwa ustaleniami. W tym względzie 
cesarski reprezentant, hrabia Bogdan von Hutten-Czapski, nie pozostawił 
złudzeń – w  czasie wojny całokształt władzy decyzyjnej musiał pozostać 
w  rękach Beselera. Mimo tego jednoznacznego w  wymowie komunikatu 
na posiedzeniu z 23 stycznia Sikorski raz jeszcze zaprezentował swe fanta-
styczne rozważania o pozyskaniu w krótkim czasie 25–35 tys. ochotników, 
i to bez kadr POW163. Potencjał mobilizacyjny Polski szacował na milion lu-
dzi164, co przy odpowiednich wskaźnikach165 dawało szansę na wystawienie 
planowanych 16 pułków piechoty w 4 korpusach armijnych. Polskę zesta-
wiono pod względem potencjału ze Szwecją, szacując możliwy stan liczebny 
przyszłej armii polskiej na 161 650 ludzi (4545 oficerów, 1168 innych szarż 
oficerskich, 4482 podoficerów, 40 306 żołnierzy kadrowych, 110 760 roczne-
go kontyngentu) oraz 19 606 koni. Etat pokojowy armii zakładałby w  tym 
wariancie istnienie 6 korpusów, 12 dywizji z 24 brygadami, a zatem łącznie 
56 pułków piechoty (162 batalionów), 16 pułków kawalerii (100 szwadro-
nów), 18 pułków artylerii (72 baterie ze 1100 działami). Wszystko to stano-
wiło jednak jedynie zabawę statystyczną, niemożliwą na razie do realizacji, 
choć projekt wstępnie zyskał akceptację.

Do bardzo istotnego sporu na temat polskiej armii doszło na posiedze-
niu komisji 10 lutego 1917 r.166 Piłsudski zaprezentował wtedy wielopunkto-
wy program, zakładający wystawienie na bazie Legionów kadry dla 1 Armii 
Polskiej. Miała ona stanowić niepodzielną całość, która mogła być użyta 
jedynie na froncie wschodnim. Na czele wielkich jednostek mieli stać wy-
łącznie oficerowie polscy. Przy Naczelnym Dowództwie należało utworzyć 
stały komitet doradczy ds. Wojska Polskiego, złożony z oficerów wydelego-
wanych przez państwa centralne, TRS, Departament Wojskowy oraz Na-
czelną Komendę Wojsk Polskich. Departament Wojskowy/Wojny należało 

162 AAN, TRS: 1, sygn. 4, Tymczasowa Rada Stanu. Sprawy wojskowe 15 I – 1 IX 1917 r., k. 5, 
8–9, 16. Projekt odpowiednich depesz został wprawdzie przekazany przedstawicielom „sojusz-
ników”, 2 marca otrzymano jednak wiadomość, że nie zostały one wysłane. 
163 Ibidem, s. 10–13; J. Snopko, Sprawozdanie z działalności..., s. 316. 
164 AAN, TRS: 1, sygn. 16, Szkic działalności departamentów i stałych komisji Tymczasowej 
Rady Stanu 15 I – 1 IX 1917 r., s. 6–7. 
165 Wedle szacunków do wystawienia kontyngentu i rezerw dla pułku piechoty niezbędne było 
przeliczeniowo 300 tys. ludności, zaś dla pułku kawalerii lub artylerii 600 tys. do miliona. 
166 AAN, TRS: 1, sygn. 4, Tymczasowa Rada Stanu. Sprawy wojskowe 15 I – 1 IX 1917 r., 
k. 26–30. 
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oczywiście dopiero sformować. Winien się on składać z dyrektora (członka 
TRS) oraz Wydziału Wykonawczego, podzielonego na sześć wydziałów:
1.  kancelaria,
2.  werbunkowy,
3.  opieki,
4.  przemysłu zbrojeniowego,
5.  propagandy,
6.  szkół wojskowych. 

W skład Departamentu miał także zostać włączony Inspektorat Zaciągu. 
Wydatki wojskowe winny zostać wpisane na rachunek TRS jako wydatki 
przyszłego państwa. Postulaty te nie mogły być spełnione przez stronę nie-
miecką. Przeciw propozycjom Komendanta wystąpił Władysław Studnic-
ki167. Nie zgadzał się z  Piłsudskim w  trzech punktach. Po pierwsze, uznał 
postulat obsadzenia wyższych stanowisk dowódczych Polakami za niere-
alny. Legiony nie posiadały dość doświadczonych kadr, trudno było nato-
miast oczekiwać, że sojusznicy oddadzą swych najlepszych oficerów naro-
dowości polskiej. Jeśli polska armia miała być liczna, musiała mieć kompe-
tentnych generałów. Stąd nalegał na skorzystanie z dowódców niemieckich, 
przywołując jako pozytywny przykład takich rozwiązań kolonialną armię 
Egiptu. Po drugie, uważał za błąd zawężanie możliwości użycia sił polskich 
tylko do frontu wschodniego. Skoro los ojczyzny związał się z państwami 
centralnymi, powinny mieć one gwarancję, że Polacy będę skłonni wes-
przeć je w  dowolnej formie na wskazanym odcinku każdego frontu. Jeśli 
niezbędne byłoby dołączenie polskich oddziałów do jednostek niemieckich, 
we wspólnym interesie należało na to przystać. W  zgodzie z  niemieckim 
punktem widzenia silnie akcentował konieczność podpisania konwencji re-
gulującej takie zasady wykorzystania sił polskich. Wreszcie, traktował jako 
objaw tchórzostwa ograniczanie się do werbunku ochotniczego – skoro Pol-
ska była wolna, miała prawo do wprowadzenia obowiązkowej służby woj-
skowej. Tymczasem postępowano tak, jakby Polacy wciąż byli poddanymi 
rosyjskimi. Obie przedstawione wyżej propozycje pokazywały skalę sporów 
w  samej TRS. Koncepcje Piłsudskiego z  pewnością lepiej oddawały dąże-
nia polskiego społeczeństwa, projekt Studnickiego był z pewnością bardziej 
powiązany z  trudną rzeczywistością i w razie akceptacji możliwy do reali-
zacji przy wsparciu niemieckim168. W tej węzłowej sprawie interesy polskie 
i niemieckie w jawny sposób były jednak sprzeczne. Na kolejnych posiedze-
niach w lutym i marcu Piłsudski skonstatował, że mimo wyjścia TRS ze sta-

167 Ibidem, k. 30–39. 
168 AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utworzenia 
Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I wojny światowej”, 
Warszawa 1980, k. 387–389. 
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dium organizacji brak decyzji ze strony Naczelnej Komendy powodował, że 
w istocie trwała ona w stanie zawieszenia, nie posiadając jasno określonych 
prerogatyw w sprawie wojskowej i wpływu na ich rozwój. Projekt Departa-
mentu Wojskowego pozostał bez jakiejkolwiek odpowiedzi169. Wobec opóź-
niania się przekazania PKP pod zwierzchność TRS Studnicki sformułował 
na posiedzeniu 6 marca projekt pominięcia go w tworzeniu armii i wystoso-
wania do władz niemieckich prośby o utworzenie z mieszkańców Królestwa 
i jeńców rosyjskich zupełnie nowej formacji podległej radzie170. Inicjatywa nie 
spotkała się z szerszym poparciem, za to na kolejnym plenum Piłsudskiemu 
powierzono pracę nad projektem przyszłej ustawy o obowiązku służby woj-
skowej171. Ograniczone możliwości strony polskiej w pełni podkreśliło osta-
teczne przyjęcie 21 marca wspomnianej wcześniej poprawki do regulaminu, 
sankcjonującej doradczy charakter Komisji Wojskowej172. 

Dwa dni wcześniej TRS skierowała do sprzymierzeńców swoiste ultima-
tum, sugerujące, że dalsze opóźnianie decyzji w sprawie Legionów skutko-
wać musi samorozwiązaniem całego gremium173. Niemcy nie mieli jednak 
zamiaru rezygnować z  obranego kursu, choć w  coraz mniejszym stop-
niu liczono na szybkie pozyskanie znaczących sił. Już w  połowie stycznia 
1917 r.174 Barth raportował Beselerowi, że koncepcja, by w połowie kwietnia 
wysłać na front choćby część wyszkolonych polskich dywizji, była zupełnie 
nierealna. Przy założeniu rozpoczęcia szkolenia kadr w lutym rekruci mogli 
zostać poddani treningowi dopiero w okolicach połowy maja, kończąc go 
z końcem czerwca. Oznaczało to, że polskie dywizje mogły się znaleźć na 
froncie najwcześniej we wrześniu. Mimo trudności z werbunkiem i  ekwi-
punkiem umiarkowanie pozytywnie oceniał postępy w  szkoleniu pułków 
legionowych. W  związku z  tym postulował podział PKP celem wystawie-
nia jak największej liczby zaczątków formowanych jednostek. Przy zmianie 
podejścia był skłonny zaoferować OHL polskie pułki w  połowie czerwca. 
Wydaje się, że koncepcja ta była zupełnie oderwana od aktualnych planów 
OHL, zdecydowanego raz na zawsze pozbyć się Legionów z  terenu Kró-
lestwa175. Pod koniec lutego Ludendorff po raz kolejny zażądał usunięcia 

169 AAN, TRS: 1, sygn. 4, Tymczasowa Rada Stanu. Sprawy wojskowe 15 I–1 IX 1917 r., k. 48, 51.
170 Ibidem, k. 75. 
171 Ibidem, k. 77–78. 
172 Ibidem, k. 89. 
173 Ibidem, k. 81. 
174 AGAD, 531: CGGW, sygn. 82, Raport Inspektora Wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej ge-
nerała porucznika Felixa von Bartha do generała-gubernatora Hansa Hartwiga von Beselera, 
Warszawa 15 I 1917 r., s. 34–36, rkps. 
175 W. Conze, Polnische Nation..., s.  269–271; H. Lemke, Allianz und Rivalität..., s.  454–
456. Inną opinię podaje Obkircher, którego zdaniem z  końcem marca 1917 r. OHL nadal 
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z  PKP obywateli austro-węgierskich przed przekazaniem formacji w  nie-
mieckie ręce. Powstał nawet pomysł, by PKP został skierowany na front 
włoski, co jednak było sprzeczne z wciąż ważnymi zobowiązaniami władz 
austriackich, gwarantujących użycie Legionów jedynie w działaniach prze-
ciw Rosji. Armia na terenie Królestwa miała być tworzona przez Beselera 
od podstaw. Wrócono zatem do koncepcji z początku listopada minionego 
roku, a  14 marca Szeptycki otrzymał rozkaz zebrania Legionów pod Lu-
blinem celem ponownego wymarszu na front176. TRS oprotestowała ten 
plan skutecznie177, jednak prawdziwą burzę wywołało formalne przekaza-
nie zwierzchności nad PKP Beselerowi, a  nie stronie polskiej. Co więcej, 
w  myśl porozumienia niemiecko-austriackiego Galicjanie mieli pozostać 
w  szeregach PKP tylko do 1 lipca 1917 r.  Spowodowałoby to faktyczną 
destrukcję kadr korpusu, dochodząc w niektórych wypadkach do 89 pro-
cent178. W  raporcie dla cesarza z  13 kwietnia 1917 r. Beseler przyznawał 
wprost, że w aktualnej sytuacji jest zainteresowany budową polskiej armii 
jedynie w wymiarze symbolicznym. W interesie niemieckim leżało w zasa-
dzie, by była niewielka, zarówno ze względów technicznych, jak i z niechęci 
do pozostawiania na tyłach licznej, potencjalnie wrogiej armii179. 

Na nic zdały się protesty delegacji TRS i  żądania realizacji zapowiedzi 
zawartych w  akcie 5 listopada180. Strona niemiecka pozostała nieugięta. 
Co więcej, 21 kwietnia odpowiedzi na sformułowane przez Piłsudskiego 
10 lutego postulaty udzielił TRS kierownik sekcji P1 Oddziału ds. Polskiej 
Siły Zbrojnej, major Meier, co należy uznać za świadomy afront. Niemcy 
potwierdzili, że w  ich planach leżało przekształcenie Komisji Wojskowej 
w „silniejszy organizm”, np. Departament Wojny, należało jednak omówić 
w  tej sprawie szczegóły umowy. Beseler zgadzał się na periodyczne zwo-
ływanie obrad Komisji/Departamentu celem stałego informowania TRS 

przykładało wagę do formowania polskich dywizji. Zob. BA-MA, Nl Walther Obkircher, 
2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der Deutschen Obersten Heeresleitung um den 
polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wiosna 1935, k. 104, przypis +, mps. 
176 Podobne postulaty zgłosił w dniach 6–7 III 1917 r. Studnicki. Zob. AAN, TRS: 1, sygn. 4, 
Tymczasowa Rada Stanu. Sprawy wojskowe 15 I – 1 IX 1917 r., s. 75. Zob. także BA-MA, Nl 
Walther Obkircher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der Deutschen Obersten Heere-
sleitung um den polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wiosna 1935, k. 128–130, mps. 
177 J. Snopko, Finał epopei..., s. 133–134. 
178 L. Grosfeld, Polityka państw..., s.  185–187; J. Snopko, Finał epopei..., s. 134–137. 
179 Cyt za: M. Szymczak, Między Habsburgami..., s. 260–261. Zob. BA-MA, Nl Walther Ob-
kircher, 2214/20, Walther Obkircher, „Der Kampf der Deutschen Obersten Heeresleitung 
um den polnischen Soldaten (1916–1918)”, Poczdam, wiosna 1935, k. 103–104, mps. 
180 AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utworzenia 
Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I wojny światowej”, 
Warszawa 1980, k. 393–394. 
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o postępach w werbunku181. Dla uspokojenia nastrojów 23 kwietnia zapo-
wiedziano też wprowadzenie oficerów polskich (choć, co charakterystycz-
ne, pochodzących z  Królestwa) do niemieckich instytucji wojskowych182. 
I  tak 1 oficer miał trafić do adiutantury Beselera, 6 do Abteilung Polnische 
Wehrmacht, 5 do Inspekcji Wyszkolenia. Co ciekawe, pominięto komórkę 
P1 w Abteilung Polnische Wehrmacht, która faktycznie odpowiadała za klu-
czowe decyzje183. Na tym tle doszło do kolejnego sporu, TRS postanowi-
ła bowiem zignorować zalecenie wyznaczenia jako kandydatów wyłącznie 
Królewiaków, ograniczając ich liczbę do 1/3. Motywowano to ich zaletami, 
naciskano także, by Polacy znaleźli się w faktycznie istotnym referacie P1184. 
Beseler po raz kolejny ustosunkował się do tych żądań po przeszło miesiącu 
(2 czerwca), odrzucając je en masse i  wyraźnie dając do zrozumienia, iż 
w razie dalszego oporu sam wyznaczy odpowiednich oficerów. W rezultacie 
11 czerwca gubernator mógł zaaprobować listę zgodną ze swymi wcześniej-
szymi wytycznymi185.  

Opisane powyżej okoliczności stanowiły jeden z  przejawów wyczer-
pywania się nadziei na rozwiązanie sprawy polskiej w  oparciu o  Niemcy. 
Zdawał sobie z tego sprawę Piłsudski, dążący do stopniowego wycofania się 
z  kłopotliwej współpracy. Odrzucał jednak wszelkie pomysły spontanicz-
nych zrywów (w stylu marszu na Warszawę), podsuwane mu przez co bar-
dziej zdesperowanych oficerów legionowych. Wobec rozwoju sytuacji mię-
dzynarodowej, a w szczególności przystąpienia do wojny po stronie Ententy 

181 Ibidem, s. 396–397.
182 Dokładny opis sprawy: Ibidem, s. 362–366.
183 W ramach Abteilung Polnische Wehrmacht polscy oficerowie mieli się znaleźć w  ko-
mórkach P2, P4b, P5, P6, P 7. W ramach Inspektoratu zakładano przydzielenie ich do sek-
cji  2  (tłumaczenie przepisów niemieckich) i 3 (sąd wojskowy). 
184 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.9, Projekt pisma nr 578/1 Komendy Legionów do 
Generalnego Gubernatora Warszawskiego gen. piechoty Hansa Hartwiga von Beselera, War-
szawa 27  IV 1917 r., k. 378–382. Wedle propozycji komisji adiutantem Beselera miał zostać 
mjr  Włodzimierz (w piśmie użyto imienia Waldemar, którego używał przed wojną) Ostoja-
-Zagórski. Do Abteilung Polnische Wehrmacht proponowano mjr. Adama Nałęcza-Nieniew-
skiego (P  1), ppor. Juliusza Leskiego (P  2), kpt. lek. dr. Antoniego Stefanowskiego (P  4b), 
mjr. Ludwika Edziatowicza (P 5), kpt. dr. Ferdynanda Zarzyckiego (P 6), ppor. dr. Henryka 
Eile (P 6) oraz kpt. Zygmunta Dzwonkowskiego (P 7). Inspekcja Wyszkolenia miała przyjąć 
kpt. Mariana Kukiela, kpt. Juliana Stachiewicza, mjr. Artura Ganczarskiego, por. dr. Jakuba 
Krzemińskiego, por. dr. Stanisława Steina. Spośród powyższych jedynie Leski, Stefanowski 
i Dzwonkowski nie byli poddanymi Habsburgów. 
185 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.295, Rozkaz Komendy Legionów nr 299, Warszawa 
13  VI 1917 r., k. 396. Na adiutanta sztabu przy gubernatorze wyznaczony został mjr Stanisław 
Burkhardt-Bukacki. Referentami w Abteilung Polnische Wehrmacht mianowano prócz Dzwon-
kowskiego (P 7), Leskiego i Stefanowskiego także kpt. Stanisława Krzaczyńskiego (P  6) i por. Ste-
fana Żerańskiego (P 5). W sztabie Inspekcji Wyszkolenia znaleźli się kpt. Kazimierz Łukowski 
i kpt. Kazimierz Łapiński, również jako adiutanci sztabu przeznaczeni do służby sprawiedliwości. 
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Stanów Zjednoczonych, najpewniej w maju 1917 r. Komendant podjął de-
cyzję o reorientacji polityki. Jego intencją było dokonanie wyraźnego gestu 
zerwania z mocarstwami centralnymi, a najlepszą do tego chwilą wydał mu 
się moment składania przysięgi186. Przygotowując się do protestu, Piłsud-
ski wycofał się stopniowo z akcji werbunkowej, a 2 lipca zrezygnował osta-
tecznie w członkostwa w TRS187. Demonstracja Piłsudskiego w połączeniu 
z  ogólnym fermentem i  radykalizacją kadr PKP doprowadziły ostatecznie 
w lipcu 1917 r. do tzw. „kryzysu przysięgowego”. Okoliczności i przebieg tego 
zdarzenia były szczegółowo analizowane w literaturze188. Przekonanie o nie-
uchronnej klęsce Niemiec oraz całkowitym rozejściu się interesów Polski 
i Rzeszy skłoniły Piłsudskiego do zaproponowania trudnego rozwiązania. Le-
gioniści musieli porzucić wszelką myśl o zbrojnym oporze, który mógł z ła-
twością zostać zduszony przez okupanta. Miast tego zalecał zaakceptowanie 
internowania lub składanie próśb o przeniesienie do armii austro-węgierskiej. 
Mimo oczywistych niedogodności łączących się z tym planem autorytet Pił-
sudskiego spowodował, że szczególnie w oddziałach I i III Brygady gros kadry 
odmówiło w dniach 9 i 11 lipca 1917 r. złożenia przysięgi. 

Podjęte przez Niemców oraz wciąż chętną do współpracy z nimi część 
kadr PKP próby pacyfikacji nastrojów spełzły na niczym. W  opisanej sy-
tuacji Beseler ostatecznie stracił cierpliwość do Legionów, które rozkazem 
z 24 sierpnia 1917 r. zwrócono sojusznikom189. Już wcześniej Piłsudski został 
aresztowany i osadzony wraz z płk. Kazimierzem Sosnkowskim w twierdzy 
w Magdeburgu. Niemcy pozostawili na terenie GGW część oficerów legio-
nowych, ze wspomnianymi Berbeckiem, Januszajtisem i Minkiewiczem na 
czele, celem rozpoczęcia budowy Polnische Wehrmacht od postaw190. Komi-
sja Wojskowa po okresie przejściowym została 25 sierpnia 1917 r. zreorga-
nizowana pod kierownictwem nowego referenta wojskowego Ludwika Gór-
skiego. Miejsce pracowników cywilnych zajęli oficerowie, a  biura komisji 
przekształcono w sekretariat generalny oraz wydziały: 

1.  studiów nad wojskowością polską,
2.  propagandy i prasy,
3.  opieki wojennej, 
4.  przemysłu wojennego.

186 J. Snopko, Finał epopei..., s. 146–148. 
187 W. Suleja, Walka Józefa Piłsudskiego..., s. 46–47. 
188 J. Snopko, Finał epopei..., s. 151–208. 
189 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.562, Pismo Abteilung Polnische Wehrmacht Tgb. 
nr 450/17 geh., Warszawa 24 VIII 1917 r., k. 126–134.
190 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.562, Pismo Inspekcji Wyszkolenia PSZ Tgb. nr 
244 Ia geh., Warszawa 25 VIII 1917 r., k.  160–164; CAW-WBH, WBBH, sygn. IX.1.3.185, 
Edward  Barszcz, „Polska Siła Zbrojna”, Warszawa, maj 1974, s. 23–24, mps.
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Czasowo powołano także dwie komisje: prawno-wojskową oraz ds. 
opracowania ustaw i  programu Szkoły Rycerskiej im. Tadeusza Kościusz-
ki191. Niedługo potem stała się ona organem kolejnego ciała, powołanej do 
życia 12 września 1917 r. Rady Regencyjnej192.

Wbrew oczywistej zmianie sytuacji kryzys przysięgowy spowodował wy-
syp koncepcji organizacji Wojska Polskiego, wywodzących się głównie z kręgu 
zwolenników Władysława Sikorskiego. Ten, zaskoczony i zawiedziony rozwo-
jem sytuacji, dostrzegał szansę na zaproponowanie „sojusznikom” rozwiązania 
wolnego od bagażu oczekiwań grupy związanej z Komendantem. W memoria-
łach z 25 lipca i sierpnia 1917 r.193, znanych powszechnie jako „Projekt trzech 
dywizji” i „Projekt dwóch dywizji”194, stwierdzał wyraźnie, że dla uspokojenia 
nastrojów niezbędne jest uzyskanie szybkich wyników w  budowie państwa 
i armii. Niemcy powinni zrozumieć, że stosowane przez nich dotąd metody 
okazały się nieskuteczne. Miał tu na myśli, jak to ujął, zaniechanie „mecha-
nicznych, zewnętrznych środków zbliżenia do siebie dwóch narodów”. Polskę 
można było odbudować jedynie polskimi rękami, co oznaczało konieczność 
ograniczenia roli niemieckich urzędników i  oficerów do roli „wytrawnych 
i taktownych doradców fachowych”. Był to pogląd całkowicie oderwany od ce-
lów Beselera i  OHL. Mimo to Sikorski bardzo obszernie przepracował swój 
plan utworzenia do 1 września (!) dwóch polskich dywizji w oparciu o „zdrowy 
element” pozostały w pułkach legionowych195. W dalszej kolejności oddziały te 
miały zostać gruntownie przeszkolone, tak by w grudniu (!) w oparciu o ustawę 
o powszechnej służbie wojskowej doprowadzić do utworzenia dwóch polskich 
korpusów armijnych, złożonych z trzech dywizji każdy. W marcu 1918 r. siły te 
miały być zdaniem Sikorskiego gotowe do wyruszenia na front lub rozpocząć 
formowanie kolejnych dwóch lub czterech korpusów. Poziom realizmu tych 
enuncjacji jest bardzo wątpliwy. Najciekawszy ich element stanowił bez wąt-
pienia schemat graficzny organizacji najwyższych władz wojskowych196. Wedle 
koncepcji Sikorskiego należało utworzyć stanowisko polskiego ministra wojny, 

191 J. Snopko, Sprawozdanie z działalności..., s. 323. 
192 Z. J. Winnicki, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i  jej organy (1917–1918), Wrocław 
2017, s. 35–39, 254.
193 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.12, Projekt organizacyi płk. Sikorskiego, Gstbs. 603, 
25 VII 1917 r., k. 3–9.
194 Takie dane zawarto na „koszulce” w teczce zawierającej projekt: 1/ z 25 VII 1917 r. „plan 
3 dywizyi”; 2/ z 1 VIII 1917 r. „plan 2 dywizyi”. Z tych dwóch opracowań zachowały się tylko 
wersje robocze drugiego. Zob. CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.12, k. 2. 
195 Więcej na ten temat: J. Jędrysiak, D. Koreś, „Realizm czy fantazja?...”. Zob. także T. Waw-
rzyński, Plany utworzenia armii..., s. 234.
196 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.12, [Schemat do projektu organizacji naczelnych 
władz wojskowych armii polskiej wdł. płk. W. Sikorskiego], k. 18.
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które objąć powinien austro-węgierski feldmarszałek por. Tadeusz Jordan-Roz-
wadowski, postać postrzegana przez wielu jako mąż opatrznościowy budowy 
polskiej armii197. Minister miał uznawać zwierzchność Naczelnego Wodza, któ-
rym pozostać winien Beseler. Rozwadowskiemu miały podlegać Ministerstwo 
Wojny i Sztab Generalny, które wedle schematu tworzyły odrębne, ale równo-
rzędne instytucje. Grafika sugeruje, że osoba ministra byłaby niejako powyżej 
ich kierownictwa, co nie wydaje się klarowne. Kompetencje resortu określono 
dość niejasno z licznymi skreśleniami. Zasadniczo miał się on zająć organizacją 
uzupełnień i być może Sztabu Generalnego, co sugeruje dość chaotyczny układ 
przypisanych instytucjom kompetencji. Zadaniem SG miało być zaś prowadze-
nie prac statystycznych i kartograficznych. Projekt zawierał listę niezbędnych 
do utworzenia oddziałów: 

1. organizacyjnego,
2. wyekwipowania i uzbrojenia,
3. intendentury, 
4. sądownictwa wojskowego,
5. medycyny i weterynarii wojskowej,
6. spraw personalnych,
7. zapomóg,
8. uzupełnień.
Schemat nie pozawala na jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, czy 

miały ostatecznie tworzyć strukturę resortu, czy sztabu. Ministrowi podle-
gać miały także „polskie instytucje komenderujące”, które do września two-
rzyć miała Komenda Legionów, a następnie dowództwa pierwszych dwóch 
dywizji, a  potem kolejnych korpusów. Jednocześnie nadal działać miały 
podległe Beselerowi agendy niemieckie, które miały być mu podporządko-
wane bezpośrednio. Abteilung Polnische Wehrmacht miał zajmować się „po-
radą techniczno-administracyjną dla polsk. ministerstwa wojny”, pośredni-
czyć w  stosunkach między polskim i  pruskim resortem oraz dbać za po-
średnictwem polskiego Ministerstwa o uzbrojenie polskiej armii. Inspektor 
wyszkolenia miał zostać mianowany inspektorem generalnym wszystkich 
polskich oddziałów wojskowych. Miał w związku z tym sprawować nadzór 
nad utworzeniem polskich zakładów naukowych. Z  jego kompetencji wy-
kreślono natomiast prace nad wykształceniem polskiego Sztabu Generalne-
go. Podlegać mu mieli oczywiście wszyscy niemieccy i austriaccy instruk-
torzy. Powyższy projekt, choć nie do końca czytelny, w  oczywisty sposób 
stanowił propozycję niemożliwą do zrealizowania. Niemieckie instytucje 
zostały w nim sprowadzone do roli stricte pomocniczej, mimo formalnego 
braku podległości, realizując swe cele poprzez polskie ministerstwo. Pozycja 

197 M. Patelski, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata, Warszawa 
2002, s. 124–125.
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Beselera jako Naczelnego Wodza byłaby czysto formalna, funkcję tę bar-
dzo czytelnie miał w  praktyce przejąć Rozwadowski, jako minister wojny 
usytuowany bezpośrednio pod nim. Polskie instytucje miały działać w du-
żej mierze niezależnie, co było nie do zaakceptowania dla okupanta. Gwoli 
ścisłości enuncjacje Sikorskiego nie przypadły także do gustu środowiskom 
polskim, a on sam został nawet upomniany za przekroczenie kompetencji 
przez Zygmunta Zielińskiego198. Pomijając aspekt polityczny, sam projekt 
nie wydaje się przejrzysty w sensie funkcjonalnym. Mimo jego szkicowego 
charakteru oraz ograniczeń nakładanych przez realia okupacyjne naszkico-
wany rozkład kompetencji wydaje się nie do końca przemyślany. Trudno 
przede wszystkim zrozumieć faktyczny zakres kompetencji usytuowanego 
ponad instytucjami ministra, co generuje szereg pytań o dalszy plan działa-
nia w tej materii. 

Niechęć wzbudzona przez jego aktywność zmusiła w końcu Sikorskie-
go do opuszczenia Warszawy. Mimo to w związanym z nim kręgu powsta-
wały kolejne propozycje reorganizacji wojska. Między 26 lipca a 4 sierpnia 
1917 r. powstało kilka wersji projektu płk. Zygmunta Zielińskiego, przetłu-
maczonego 5 sierpnia na język niemiecki199. Został on stworzony w porozu-
mieniu z nowym dyrektorem Komisji Wojskowej TRS Ludwikiem Górskim, 
miał być także zaaprobowany przez Rozwadowskiego200. Nigdy nie wyszedł 
on poza stadium szkiców, stanowi jednak kolejny przejaw pomysłu środo-
wisk polskich na budowę naczelnych władz wojskowych. Projekty opraco-
wane w  TRS cechował zdecydowanie mniejszy rozmach, zamierzano się 
ograniczyć w  pierwszej fazie jedynie do czterech dwupułkowych brygad. 
Kluczowe dla powodzenia całego projektu było jednak przede wszystkim 
utworzenie stanowiska „Dyrektora Wojny”, który miał być polskim gene-
rałem. Wszyscy przydzieleni mu referenci powinni być Polakami. Dyrektor 
miał podlegać bezpośrednio Beselerowi, jemu to jednak miano podporząd-
kować wszelkie sprawy organizacyjne i dowództwo nad oddziałami polski-
mi. W razie potrzeby mógł zwrócić się do strony niemieckiej z prośbą o fa-
chowe wsparcie doradców. Instytucje niemieckie miały zostać sprowadzone 
do roli pomocniczej i doradczej. Abteilung Polnische Wehrmacht powinien 

198 T. Wawrzyński, Plany utworzenia armii..., s. 234.
199 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.10, Projekt organizacyi W.P., Gen. Szt. 602, 26 VII 
1917  r., k.  241, rkps. Na koszulce zapisano zawartość aktów tworzących sprawę: 1/ „Projekt 
władzy naczelnej podany TRS na posiedzeniu”, 2/ „Projekt 2 dywizyi”, 3/ „Projekt 4 bry-
gad”, 4/  „Projekt 4 brygad ze zmianą na «Dyrektoriat»”, 5/ „Projekt 4 brygad w tłumaczeniu 
niem[ieckim]”; CAW-WBH, Komisja Wojskowa TRS, sygn. I.160.1.68, Płk Zygmunt Zieliński 
do dr. Ludwika Górskiego, Dowództwo LP, Nr Gen. Sztabu 612/4, Warszawa 4 VIII 1917 r., 
b.p., mps; CAW-WBH, Komisja Wojskowa TRS, sygn. I.160.1.68, Płk Zygmunt Zieliński do dr. 
Ludwika Górskiego, Dowództwo LP, Nr Gen. Sztabu 602/5, Warszawa 5 VIII 1917 r., b.p., mps.
200 M. Patelski, Generał broni..., s. 124.
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doradzać w kwestiach technicznych, administracyjnych i wszelkich innych, 
dotyczących sfery materialnej; inspektor wyszkolenia nadal miał sprawować 
pieczę nad wyszkoleniem Wojska Polskiego i  szkołami wojskowymi. No-
wością było wskazanie, że istnieć miał także Departament Wojny, podle-
gły Prezesowi Rady Ministrów, działający w  bezpośrednim porozumieniu 
z „Dyrektoryatem Wojny”. Projekt zakładał zatem istnienie dwóch resortów 
wojny, choć „Dyrektoryat” przypomina instytucję pośrednią między Na-
czelnym Dowództwem a Sztabem Generalnym. W dołączonym do projektu 
schemacie201 dyrektorowi Rozwadowskiemu oraz przydzielonemu mu jako 
generał płk. Zielińskiemu miały podlegać dwie struktury: Sztab Generalny 
oraz agendy wojskowo-administracyjne. Zadania pierwszego były określone 
analogicznie jak w memoriale Sikorskiego. Prerogatywy agend miały obej-
mować: wyekwipowanie i uzbrojenie, intendenturę, sądownictwo wojskowe, 
sprawy sanitarne i  weterynaryjne, sprawy personalne, zapomogi, przepisy 
wojskowe (wspólnie z  Inspekcją Wyszkolenia) oraz uzupełnianie armii. 
Nieznane są dokładne zadania Departamentu Wojny podległego rządowi. 
Trudno jednoznacznie określić, do jakich rozwiązań odwoływali się autorzy 
oraz jakie cele im przyświecały202. Pod względem przejrzystości projekt był 
bowiem bardziej zagmatwany niż niedokończone postulaty Sikorskiego. Na 
pewno też nie odwzorowywał rozwiązań niemieckich i  jako taki raczej nie 
mógł przypaść do gustu „aliantom”, nawet w wypadku podpisania konwen-
cji wojskowej między oboma krajami. 

Nie był to zresztą finalny projekt tej grupy. W innych dostępnych sche-
matach203 niezmiennie Naczelnym Wodzem pozostawał Beseler, jednak 
różne konfiguracje dotyczyły polskich instytucji. W  pierwszym Naczelne-
mu Wodzowi obok „Inspekcji Wyćwiczenia” i Oddziału PSZ miał podlegać 
Rozwadowski jako minister wojny, z  podporządkowanym mu cywilnym 
zastępcą dyrektora, kierującym Departamentem Wojny. Ministerstwo pod-
porządkowano rządowi, który sytuowano jako podmiot równy Beselerowi. 
Resort miał realizować funkcję sztabu generalnego i ministerstwa, dzieląc 
się na siedem oddziałów:

P1. Organizacyjny,
P2. Materialny,
P3. Prawny,
P4. Intendentura,
P5. Sanitarny,

201 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.10, Naczelne władze wojskowe [wdł. projektu 
L.  Górskiego i T. Rozwadowskiego], k. 282.
202 Być może wzorem były tu rozwiązania brytyjskie, gdzie do 1854 r. funkcjonowało dwóch 
ministrów wojny. Zob. J. Jędrysiak, D. Koreś, „Realizm czy fantazja?...”.
203 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.10, k. 245, 256, 257, 261.
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P6. Zapomogi,
P7. Personalny.
W kolejnych schematach struktura ministerstwa nie ulegała zmianom. 

Założono w  nich jedynie oddanie w  podległość Ministerstwa „Krajowego 
Inspektoratu Zaciągu”, kierowanego przez Sikorskiego, oraz dodanie do 
resortu „Oddziału prezydialnego”. We wszystkich wariantach polskie mini-
sterstwo wojny miało zastąpić Abteilung Polnische Wehrmacht. Istnieć miała 
jednak nadal Inspekcja Wyszkolenia, której podlegać powinny obozy szko-
leniowe204. W  toku działań rozważano także jako szkic zupełnie inne roz-
wiązanie, a  mianowicie utworzenie Polskiej Głównej Komisji Wojskowej, 
której szefem miałby być Sikorski. Podlegać mu miały departamenty205:

1. Werbunkowy,
2. Wojskowy,
3. Sanitarny,
4. Administracyjno-Gospodarczy. 
Wszystkie powyższe projekty, choć imponujące rozmachem, nigdy nie 

wyszły poza stadium rozważań na forum TRS. Ich implementacja była zwy-
czajnie niemożliwa, a mimo to tuż przed ustaniem prac TRS Zieliński zdołał 
stworzyć jeszcze jeden autorski projekt. Memoriał „Reorganizacja Legionów 
po przeprowadzonej sanacyi”206 cechował się daleko mniejszym rozma-
chem i  ograniczał się jedynie do propozycji utworzenia I  Korpusu Armii 
Polskiej. Za jedyną pozytywną zmianę w  tym okresie należy uznać odwo-
łanie ze stanowiska szefa Abteilung Polnische Wehrmacht 9 sierpnia 1917 r. 
płk. Herzbrucha, powszechnie nielubianego i uważanego za wyjątkowo nie-
zręcznego eksponenta niemieckiego imperializmu207. O zajęciu jego miejsca 
przez polskiego oficera nie mogło być jednak mowy. Co więcej, we wrześniu 
rozpatrywano przekształcenie Inspekcji Wyszkolenia w Inspekcję Generalną 
(Generalinspektion), a nawet w Dowództwo Generalne (Generalkommando). 
Barth dążył do wyraźniejszego zaznaczenia swej zwierzchności nad podko-
mendnymi, stąd w Ministerstwie Wojny rozpoczęto prace nad przekształce-
niem etatu podległej mu komórki, co skutkować mogło nawet uzyskaniem 
przez inspektora rangi równej Kommandierende Generale208.

204 Ibidem, k. 259. 
205 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.10, Polska Główna Komisja Wojskowa [projekt], 
k. 277, 278, rkps.
206 T. Wawrzyński, Plany utworzenia armii..., s. 235, 236.
207 F. von Barth, Sprawozdanie z  działalności..., cz. 1, s.  91; M. Patelski,  Generał broni..., 
s.  124; A. Stempin, Próba „moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w  latach 
I wojny światowej, Warszawa 2013, s. 123–125.
208 CAW-WBH, KLiDPKP, sygn. I.120.1.111, Odpis pisma nr 477/17 geh. Abteilung Polni-
sche Wehrmacht do szefa Sztabu Generalnego, Warszawa, 16 IX 1917 r., k. 223.
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Mimo niekorzystnego obrotu sprawy polskiej209 jesienią 1917 r. powstały 
kolejne propozycje, którymi usilnie starano się zainteresować stronę nie-
miecką. Prace w sferze wojskowej kontynuowała zreorganizowana Komisja 
Wojskowa210, której struktura daleka była od dawnych marzeń o odgrywa-
niu roli Departamentu Wojny. Dość ponurą diagnozę sytuacji przedstawił 
15  listopada Januszajtis211. W jego opinii pozostali na terenie Królestwa ofi-
cerowie zostali oddani pod zwierzchnictwo okupantów, których z oczywi-
stych powodów nie mogli traktować jako prawowitych władz polskich. Czu-
li się wobec tego pozostawieni całkowicie bez opieki. Choć rolę tę w teorii 
pełniła Komisja Wojskowa, to jednak organ ten nie miał podstaw do realne-
go działania, a poza tym traktowanie jej jako resortu wojny mogło powodo-
wać zadrażnienia z sojusznikami. Oficerowie znaleźli się w fatalnej sytuacji, 
nie mając faktycznie rodzimego zwierzchnika. W związku z  tym Januszaj-
tis nawoływał do jak najszybszego utworzenia polskiej władzy wojskowej, 
choćby tylko w zakresie organizacji, a zatem Ministerstwa Wojny. W prze-
ciwnym razie polscy oficerowie byli zdani na „nieznośną taktykę władz 
okupacyjnych”, która miała w jego oczach jedynie charakter gry obliczonej 
na osiąganie wrażenia na arenie międzynarodowej. Dobitnie oświadczyć ten 
stan rzeczy miał Januszajtisowi sam inspektor Barth – wobec opornej posta-
wy Polaków Niemcy nie mieli zamiaru marnować środków na armię, której 
nie będą mogli użyć bojowo. Tylko ogłoszenie przez Radę Regencyjną chęci 
udziału w wojnie po stronie państw centralnych mogło uruchomić od nowa 
proces tworzenia prawdziwych i  nowoczesnych sił zbrojnych. Powstanie 
polskiej instytucji wojskowej było zatem procesem niecierpiącym zwłoki. 
Zdawał sobie z  tego sprawę także Rozwadowski, który w okresie od 25 li-
stopada do 22 grudnia 1917 r. przygotował przynajmniej kilka projektów 
organizacji wojska polskiego212. Jako „nieoficjalny doradca Rady Regencyj-
nej”213 najpierw wysunął pomysł214, by w zamian za rezygnację z postulatu 
powołania Ministerstwa Wojny, uzyskać akceptację utworzenia „Komendy 
Głównej” (Polnisches General Kommando), na czele której stanąłby polski 

209 CAW-WBH, WBBH, sygn. IX.1.3.185, Edward Barszcz, „Polska Siła Zbrojna”, Warszawa, 
maj 1974, s. 49–51, mps.
210 Ibidem, s. 44–46; W. Gierowski, Królewsko-Polska Komisja..., s. 139–140; J. Snopko, Finał 
epopei..., s. 301.
211 CAW-WBH, WBH, sygn. 341.1.417, Marian Januszajtis, „Memoryał w sprawie wojska” 
15 XI 1917 r., k. 33–37. 
212 M. Patelski,  Generał broni..., s.  129–131; T. Wawrzyński, Plany utworzenia armii..., 
s. 240–241. 
213 M. Patelski, Generał broni..., s. 128–141.
214 CAW-WBH, WBH, sygn. 341.1.417, Tadeusz Jordan-Rozwadowski, „Szkic organizacji 
armii polskiej”, 25 XI 1917 r., k. 51–52. 
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generał. Instytucja na czas wojny podlegałaby „Naczelnej Komendzie Oku-
pantów” (Oberkommando in Polen), jednak zdaniem Rozwadowskiego by-
łaby faktycznie odpowiedzialna przed narodem. Gwarantowałby to generał, 
będący mężem zaufania rządu polskiego, a w tej roli Rozwadowski widział 
zapewne siebie. Idąc dalej w  swych rozważaniach, polski generał chciał 
rozszerzenia prerogatyw Beselera, który miał zyskać prawo do samodziel-
nego pertraktowania z  polskimi władzami. Instytucja Abteilung Polni-
sche Wehrmacht miała zostać skasowana, a  jej prerogatywy miała przejąć 
komenda. Realizacja tych punktów otworzyć miała drogę do powołania 
komendy uzupełnień i  rozpoczęcia werbunku. Rozszerzyć miano także 
działalność podległych Barthowi obozów szkoleniowych. Razem stano-
wić to miało wstęp do powołania dwóch pierwszych polskich dywizji. 
Na założeniach tych bazował kolejny projekt, datowany na 12 grudnia215. 
Rozwadowski raz jeszcze proponował, by zwiększyć niezależność poczy-
nań Beselera, przy jednoczesnym ograniczeniu się strony niemieckiej do 
ingerencji w  jedynie drobnych sprawach, przy czym wskazywał na uży-
teczność działalności struktur Inspekcji Wyszkolenia. Zapowiadał także 
dalece posuniętą polonizację dowództw. 

Najbardziej kompleksowy charakter miało bez wątpienia jego opra-
cowanie z  22 grudnia216. Jego celem było ponowne połączenie PSZ i  PKP 
w jeden organizm. W związku z tym Beseler miał pozostać Naczelnym Wo-
dzem217 jako zwierzchnik „Głównego Dowództwa Wojsk Polskich”, utwo-
rzonego przede wszystkim z Komendy PKP, uzupełnionej przez referentów 
z instytucji Polnische Wehrmacht. Miano zachować Inspekcję Wyszkolenia, 
jednak w  mniejszej skali, adekwatnej do ogólnego ograniczenia wpływów 
OHL na polską politykę wojskową. Wedle dołączonego do projektu sche-
matu218 dowódcą nowego organu miał być Rozwadowski, a  jego zastępcą 
Zieliński. Nie obsadzono stanowiska szefa Sztabu Głównego. Dowództwo 
Wojsk Polskich dzielić się miało na dziesięć oddziałów:

I. Oddział Sztabu Generalnego, z komórkami: 
Ia: organizacja armii i obrony kraju, sprawy wojskowo-polityczne, sprawy 

wojskowo-polityczne w łączności ze sprzymierzeńcami, Ordre de Bataille,

215 CAW-WBH, WBH, sygn. 341.1.417, Tadeusz Jordan-Rozwadowski, „Organisationsvor-
schlag für die Polnische Wehrmacht”, Warszawa 12 XII 1917 r., k. 40–43. 
216 CAW-WBH, Kolekcje, sygn. I.470.9.3, Projekt organizacyi Wojska Polskiego gen. por. 
Rozwadowskiego z przegrupowaniem PKP i Oddziałów WP w Królestwie w pierwszą Ordre 
de bataille (jako podstawa do odnośnych rozkazów i transportów i rozmieszczenia), Warsza-
wa 22 XII 1917 r., k. 1–48.
217 Ibidem, k. 10, 17.
218 Ibidem, k. 16, 18.
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IIb: rozmieszczenie wojsk, sprawy garnizonowe, dowództwo placu, stany 
ewidencyjne, transporty, łączność z Inspekcją Wyszkolenia, obozy,

IIIb: organizacja wojskowych zakładów naukowych, uzupełnienia oficer-
skie i podoficerskie, nadzór nad szkołami, organizacja ćwiczeń rezerwy, wy-
ćwiczenie wojska, opracowanie regulaminów wojskowych i przepisów służ-
bowych, kształcenie wojskowe młodzieży, administracja uzupełnieniami,

Id: kartografia, urządzenie zakładu kartograficznego we współpracy 
z komórką Ia,

Ie: prasa, dziennik wydarzeń, polskie wydawnictwa wojskowe, populary-
zacja wojskowości, archiwa, uniwersytet żołnierski, czytelnia,

II. Oddział Uzupełnień: opracowanie i przeprowadzenie ustawy o obowiąz-
ku służby wojskowej, organizacja komisji asenterunkowych i poborowych, or-
ganizacja urzędów i okręgów popisu, ustalenie i rozdział rekruta na okręgi, roz-
dział rekruta na poszczególne części wojsk, powoływanie niewykształconych 
roczników starszych i byłych żołnierzy na ćwiczenia wojskowe.

III. Oddział Zbrojenia, z komórkami:
IIIa: sprawy piechoty, zaopatrzenie w broń ręczną i amunicję wszystkich 

rodzajów wojsk, karabiny maszynowe, strzelnice i  ćwiczenia w  strzelaniu, 
rusznikarze,

IIIb: sprawy kawalerii, wszelkie sprawy koni dla wszystkich broni, re-
monty wojskowe, hodowla koni, majdany, szkoła jazdy,

IIIc: sprawy artylerii, założenie składów na przedmioty artyleryjskie 
i amunicję, place strzelnicze,

IIId: sprawy saperskie i wojsk technicznych, zaopatrzenie wszystkich broni 
w narzędzia i materiały techniczne, sprawy kolei, gościńców i dróg wodnych,

IIIe: sprawy służby łączności, telefony, telegrafy, żegluga powietrzna, od-
działy lotnicze, samochody, poczta,

IIIf: sprawy taborów, zaopatrzenie w materiały taborowe wszystkich ro-
dzajów wojska,

IIIg: kontakt z przemysłem krajowym, urządzenie warsztatów napraw-
czych, przygotowanie do urządzenia fabryk broni i  amunicji, wyszkolenie 
i uzupełnienie rzemieślników wszelkiego rodzaju.

IV. Oddział Gospodarczy, z komórkami:
IVa: organizacja intendentury wojskowej, organizacja kasowości, sprawy 

poborów oficerów i żołnierzy, zapomogi inwalidów, wdów i sierot, kształce-
nie potrzebnego personelu,

IVb: wyżywienie, urządzenie piekarni wojskowych, rzeźni, fabryk kon-
serw, urzędów żywnościowych, kantyn żołnierskich, kształcenie potrzebne-
go personelu,

IVc: umundurowanie i wyekwipowanie, nadzór nad gospodarką mundu-
rową, składy mundurowe, zakładanie warsztatów pułkowych, urzędy umun-
durowania, kontakt z przemysłem tkackim,
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IVd: przygotowanie i  urządzenie pomieszczeń dla wojsk, utrzymanie 
budowli i parcel wojskowych, ubikacji i mieszkań służbowych, wyszkolenie 
potrzebnego personelu.

V. Oddział Sanitarny, z komórkami:
Va: zdrowotność i służba lekarska we wszystkich rodzajach broni i gar-

nizonach, szpitale, apteki, lecznice i miejsca kąpielowe, wojskowy personel 
lekarski, aptekarski i  sanitarny, zaopatrzenie w materiały sanitarne, szkoły 
i kursy lekarskie, ochotnicza służba sanitarna (Czerwony Krzyż),

Vb: dozór nad zdrowotnością koni, urządzenie szpitali końskich, higiena 
weterynaryjna, szkoły weterynaryjne i  kowalskie, personel weterynaryjny 
i pomocniczy, materiał weterynaryjny.

VI. Duszpasterstwo wojskowe: kościoły, urzędy metrykalne.
VII. Oddział sprawiedliwości: wypracowanie polskiego prawa wojsko-

wego i dyscyplinarnego, sądownictwo wojskowe, kontrola kart dyscyplinar-
nych, zażalenia, ułaskawienia, opinie prawne, referat sprawiedliwości.

VIII. Żandarmeria, polowa i krajowa.
IX. Oddział personalny i administracyjny z komórkami:
IXa: sprawy personalne oficerów, rozkazy oficerskie, listy starszeństwa 

i awanse, ewidencja list kwalifikacyjnych (dla wyższych dowódców i ofice-
rów prowadzona przez szefa sztabu), urlopy oficerskie,

IXb: sprawy personalne i urlopy żołnierskie. 
IXc: redakcja „Dziennika rozporządzeń”, dekoracje, ordery, odznaki ho-

norowe. 
X. Centralny Urząd Ewidencji. 
Prócz tego miano utworzyć registraturę, kompanię sztabową, oficera pro-

wiantowego i oficera rachunkowego. Projekt był zatem bardzo kompleksowy, 
a dowodzi tego fakt, że Rozwadowski zaproponował w nim kandydatów do 
kierowania niemal każdą z komórek. Co ciekawe, nie pokrywał się on z roz-
wiązaniami znanym z  armii Habsburgów, stanowił raczej kolejną próbę do-
stosowania polskich dążeń do warunków okupacyjnych. Celem nadrzędnym 
było oczywiście stworzenie warunków do utworzenia w  pełni operacyjnego 
korpusu polskiego, w sile dwóch trzybrygadowych dywizji. Śmiałe propozycje 
Rozwadowskiego były omawiane na posiedzeniach Rady Regencyjnej i  stały 
się na początku 1918 r. podstawą działań podjętych przez rząd Jana Kucha-
rzewskiego219. Nierealność realizacji tych działań była jednak przesądzona. 
Nawet ogólnie przychylny Polakom Barth miał stwierdzić, że Rozwadowski 
„przedłożył [...] zupełnie utopijny, mętny, prawie dziecinny plan stworzenia 
polskiego wojska w wielkim stylu, odrzucony przez stronę niemiecką, ale stale 
się jednak później pojawiający”220. Jego ostateczna wersja miała się specjalnie 

219 M. Patelski, Generał broni..., s. 131–132. 
220 F. von Barth, Sprawozdanie z działalności..., cz. 1, s. 91. 
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roić od austriackich zwrotów, być zupełnie bezużyteczna i utopijna221. Podjęta 
przez regentów próba realizacji tych planów w Wiedniu i Berlinie zakończy-
ła się całkowitą porażką222. Formalną odpowiedź od OHL przesłano Radzie 
za pośrednictwem Beselera 1 lutego 1918 r. Projekt uznano za niewykonalny 
z powodów technicznych i gospodarczych. Ujawniono także opisany już wcze-
śniej plan ograniczenia formowania PSZ do dwóch pułków piechoty, przy 
czym zalecano podwójną obsadę stanowisk oficerskich i podoficerskich celem 
podwojenia tej liczby w przyszłości. Regenci zostali przy tym pouczeni, że we 
wszelkich sprawach dotyczących wojska powinni w pierwszej kolejności zwra-
cać się do Beselera drogą pisemną223. 

W tej sytuacji nie może dziwić, że odrzucone zostały także dwa następne 
memoriały, autorstwa kolejno Januszajtisa i Minkiewicza. Pierwszy224 postulo-
wał ograniczenie stopnia ingerencji niemieckiej poprzez ustanowienie oficjal-
nej misji wojskowej, której celem miała być organizacja Wojska Polskiego. Na 
czele WP miał stać generał polski, który winien podlegać głowie państwa pol-
skiego w zakresie zaprzysiężenia wojsk, ich użycia lub dyslokacji, wykonywania 
ustawy wojskowej, najwyższego zwierzchnictwa wojskowego i mianowania ofi-
cerów. W innych sprawach dotyczących organizacji i struktury zwierzchność 
miała nad nim pełnić misja wojskowa, ustanowiona wedle zawartej przez oba 
państwa umowy. Przy rządzie polskim powstać miał także Departament Woj-
ny, z polskim oficerem na czele. Miał on obejmować cztery działy:
1. oddział centralny (uzupełnienia, ewidencja),
2. intendentura (uzbrojenie, ekwipunek) i budownictwo wojskowe (kosza-

ry, obozy, inne budowle),
3. opieka,
4. oddział wojskowo-naukowy (oddział Sztabu Generalnego).

Ponadto powołać miano polską misję wojskową przy pruskim KM, której 
celem miało być pośredniczenie między rządami obu krajów. Organizację ar-
mii miano oprzeć na projektach Rozwadowskiego. Januszajtis wpisywał swo-
je postulaty w  schemat konwencji wojskowej, błędnie jednak przyjmując, że 
Niemcy mieli zamiar traktować Polskę jak równorzędnego partnera. Podobne 

221 Ibidem, cz. 2, s. 52–53.
222 AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utworzenia 
Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I wojny światowej”, 
Warszawa 1980, k. 461–464.
223 CAW-WBH, WBH, sygn. 341.1.417, Odpis pisma nr 338/18 Generalnego Gubernatora 
Warszawskiego gen. pułkownika Hansa Hartwiga von Beselera do Rady Regencyjnej, War-
szawa 1 II 1918 r., b.p.
224 CAW-WBH, KW TRS, sygn. 160.1.68, Marian Żegota-Januszajtis, „Projekt wstępnej or-
ganizacji WP”, 27 I 1918 r., b.p. 
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tezy zawierało znacznie obszerniejsze opracowanie Minkiewicza225. Także i on 
zakładał, że armię należało tworzyć pod kierunkiem niemieckiej misji woj-
skowej i na wzór „sojuszników”. W jego wizji na jej czele stać miał Naczelny 
Wódz (NW), którym miał być niemiecki generał, któremu w sprawie polskich 
sił zbrojnych miano przyznać pełną niezależność od OHL i KM. Z polskim 
rządem miał się kontaktować bezpośrednio lub za pośrednictwem Komisji/
Ministerstwa Wojny. Jego struktura nie odbiegała od tej zaprezentowanej przez 
Januszajtisa226. Polski resort miał pozostać w stałym kontakcie ze swym nie-
mieckim odpowiednikiem. Kwestia wzajemnej relacji obu ministerstw oraz 
uzbrojenia i wyposażenia wojsk polskich miała zostać uregulowana umową. 
Określić miała ona także prawo strony polskiej do wysłania 15–20 oficerów 
na naukę i praktykę do KM, 10–15 do szkoły Sztabu Generalnego oraz 10 do 
szkoły intendentów. Minkiewicz chciał ustanowienia specjalnej drogi służbo-
wej łączącej polskich oficerów z rządem. Jako organ pomocniczy NW miano 
pozostawić generała-inspektora Wojska Polskiego. Miał to być jednocześnie 
naczelnik misji wojskowej, który miał także doradzać dowódcy pierwszego 
polskiego korpusu w sprawach merytorycznych. Organizacja sił, łącznie z po-
stulatem użycia PKP, była podobna jak w ostatniej propozycji Rozwadowskie-
go. Uderzające, że obaj najgruntowniej przeszkoleni przez Niemców oficerowie 
starali się zaadaptować do polskich celów być może poznany w trakcie kursów 
schemat konwencji wojskowej. Został on przez nich twórczo przetworzony, 
w kierunku który był jednak nie do zaakceptowania przez stronę niemiecką. 
Tekst Minkiewicza miał zostać nawet zaprezentowany Beselerowi227, jednak jak 
wspomina Barth, obu oficerom z trudem wyjaśniono nierealność ich dążeń228. 
Postawa ta nie dziwi, w omawianym okresie znacznie rozszerzono bowiem za-
kres działalności Inspekcji Wyszkolenia, która przejęła nawet część prerogatyw 
Abteilung Polnische Wehrmacht229. Struktura Inspekcji wedle zmian wprowa-
dzonych 25 lutego 1917 r. prezentowała się następująco:

Referat Ia: organizacja, stany, szkolenie, przeglądy, pobór, zaciąg, po-
mieszczenia, wyżywienie, pobory, transport, informacje, sprawy szczególne, 
przepisy służbowe, mapy, podróże gen. Bartha.

225 CAW-WBH, KW TRS, sygn. 160.1.68, Henryk Minkiewicz, „Plan organizacji Armii Pol-
skiej”, styczeń 1918 r., b.p. 
226 CAW-WBH, KW TRS, sygn. 160.1.68, Zakres działania polskiego Ministeryum Wojny, 
styczeń 1918 r., b.p.
227 CAW-WBH, WBBH, sygn. IX.1.3.185, Edward Barszcz, „Polska Siła Zbrojna”, Warszawa, 
maj 1974, s. 57–59, mps.
228 F. von Barth, Sprawozdanie z działalności..., cz. 2, s. 53.
229 Zob. AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utwo-
rzenia Wojska Polskiego w  Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I  wojny 
światowej”, Warszawa 1980, k. 506–507. 
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Referat IIa: sprawy personalne, uzupełnienia polskich podoficerów 
i  podchorążych, sprawy dyscyplinarne, sądy honorowe oficerów polskich, 
zażalenia i odznaczenia,

Referat IIb: uzbrojenie, amunicja, strzelanie, oporządzenie, umunduro-
wanie, konie, służba weterynaryjna, kasa sztabu, materiały biurowe, kanty-
na i kasyno,

Referat IIc: sprawy personalne i uzupełnień polskich podoficerów i sze-
regowych, książki kar, poszukiwania, zapomogi dla rodzin i opieka moralna 
nad żołnierzami,

Referaty IVb i IVd: brak danych.
Referat D: tłumaczenia. 
Tymczasowo zlikwidowano Referat Ib. Choć nie była to już struktura 

w  pełni opanowana przez oficerów niemieckich230, nadal trudno było ją 
uznać za zaczątek polskich instytucji wojskowych. 

Wobec ostrej różnicy zdań i  rozwoju sytuacji międzynarodowej polskie 
próby organizacji władz wojskowych zostały wstrzymane. Z nową propozycją 
Rada wystąpiła dopiero 12 kwietnia 1918 r.231 Oferta zawierała zbiór zasad two-
rzenia i wykorzystania Wojska Polskiego. Wśród nich chciano zagwarantować, 
że nie zostanie ono bez zgody Rady wykorzystane poza granicami kraju, uzy-
skać prawo do wnoszenia w przeciągu 14 dni sprzeciwu wobec anonsowanych 
przez Beselera nominacji oficerskich. Były to jedyne postulaty, które można 
by traktować jako odnoszące się do sfery dotyczącej władz wojskowych. Poza 
tym Rada potwierdziła, że Wojsko Polskie miało być szkolone wyłącznie wedle 
wzorów niemieckich, a  swoje postulaty organizacyjne ograniczyła do wnio-
sku o utworzenie dowództwa brygady. Sugerowano także, by wraz z rozwojem 
wojska rosły też prerogatywy Komisji Wojskowej. Stanowisko Rady świadczy-
ło dobitnie o pogodzeniu się z niemieckimi intencjami232. Pomimo to Beseler 
i  tak nie był władny spełnić wszystkich jej postulatów233. Osiągnięcie poro-
zumienia co do wymienionych wyżej dezyderatów wymagało w  jego ocenie 
długich negocjacji niemiecko-austriackich, generujących dalszą zwłokę w for-
mowaniu wojska. Mimo to Beseler przyznawał Radzie Regencyjnej prawo do 

230 CAW-WBH, WBH, sygn. 341.1.417, Rangliste der Poln. Wehrmacht, Warszawa, gru-
dzień 1917 r., b.p.
231 CAW-WBH, WBH, sygn. 341.1.417, Odpis pisma Prezydenta Ministrów Jana Kucha-
rzewskiego do Generalnego Gubernatora Warszawskiego gen. pułkownika Hansa Hartwiga 
von Beselera, Warszawa 12 IV 1918 r., b.p. 
232 Zob. AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utwo-
rzenia Wojska Polskiego w  Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I  wojny 
światowej”, Warszawa 1980, k. 469–471.
233 CAW-WBH, KW TRS, sygn. I.160.1.71, Odpis pisma nr 1039/18 geh. Generalnego Gu-
bernatora Warszawskiego gen. pułkownika Hansa Hartwiga von Beselera do Prezydenta Mi-
nistrów Jana Kucharzewskiego, 24 IV 1918 r., k. 10–11. 
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współdziałania politycznego, ale nie do decydowania o ewentualnym użyciu 
bojowym PSZ w kraju lub poza jego granicami. Sprawę mianowania i odwo-
ływania oficerów pozostawiał jako swą wyłączną prerogatywę, miał jednak 
informować o swych poczynaniach Polaków. Zapowiedział także utworzenie 
dowództwa polskiej brygady. Zachęcał przy tym do prac nad ustawą wojskową 
i wprowadzeniem poboru. Organizacja, wyszkolenie armii oraz jej kierownic-
twa administracyjnego odbywać się miały wyłącznie pod niemieckim kierow-
nictwem i wedle niemieckich wzorów oraz przepisów. Przekształcenie Komisji 
Wojskowej w  Departament Wojny wymagało natomiast aprobaty ze strony 
AOK i OHL. W tej sytuacji jedynie koncepcją musiał pozostać zgłoszony przez 
przewodniczącego komisji na posiedzeniu 30 kwietnia 1918 r. projekt „Prowi-
zorium organizacji Komisji Wojskowej”234. Zakładał on wprost przekształcenie 
jej w przyszłości w ministerstwo zorganizowane na wzór pruskiego Kriegsmi-
nisterium235. 

Koncepcja organizacji polskich władz wojskowych zamarła w  zasadzie 
do września 1918 r.236 W maju zreorganizowano Komisję Wojskową, z ks. 
Franciszkiem Radziwiłłem na czele i Januszajtisem jako jego zastępcą. Ko-
misja dzieliła się na cztery sekcje:

1. Centralną,
2. Gospodarczą,
3. Opieki,
4. Naukową.
Rozbudowa tej instytucji nastąpiła we wrześniu, wówczas poszczególne 

sekcje wypełniały następujące funkcje: 
1. Centralna: 
C I Sprawy personalne, dyscyplinarne, ewidencja byłych żołnierzy I, II 

i III Korpusu Polskiego, jeńcy polscy w obozach państw centralnych, 
C II Organizacje i uregulowanie służby, Ordre de Bataille, pośrednictwo 

w angażowaniu lekarzy, weterynarzy i duchownych,
C III Registratura,

234 CAW-WBH, KW TRS, sygn. I.160.1.82, Pro memoria, Umwandlung in das Kriegsdepar-
tement, 4 V 1918 r., b.p. 
235 Z. J. Winnicki, Rada Regencyjna..., s.  254–255. W  tym kontekście w  literaturze zwykle 
przywołuje się dane podane przez Gierowskiego. Zob. CAW-WBH, Kolekcja Rękopisów, sygn. 
I.400.2326, Włodzimierz Gierowski, „Organizacja sił zbrojnych z ramienia Rady Regencyjnej 
w przededniu niepodległości”, b.d, s. 22, rkps. Ogólny schemat odpowiada tu stanowi faktycz-
nemu. Zob. Kriegsministerium, Das Königl. Preußische Kriegsministerium..., schemat, s. 28. 
236 AWNDM, WAP, sygn. 172.1.2410, Wacław Szwugier, „Niemiecka koncepcja utworzenia 
Wojska Polskiego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim podczas I wojny światowej”, 
Warszawa 1980, k.  471–473. 29 kwietnia państwom centralnym zaproponowano zawarcie 
konwencji wojskowej, nota pozostała jednak bez odzewu. Zob. W. Gierowski, Królewsko-Pol-
ska Komisja..., cz. 1, s. 146.
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C IV Rachunkowość.
2. Ogólnowojskowa:
Uzupełnienia, wprowadzenie w  życie ustawy wojskowej, reklamacje 

zobowiązanych do służby wojskowej, powołanie ochotników na specjalne 
przeszkolenie, odkomenderowanie do władz niemieckich. 

3. Gospodarcza:
C I  Wyszkolenie urzędników administracyjnych, umundurowanie, 

uzbrojenie wyekwipowanie, zaprowiantowanie i zakwaterowanie,
C II Przemysł wojenny,
4. Opieki:
C I Superarbitrowani, inwalidzi, pośrednictwo pracy, 
C II Internowani, 
C III Opieka społeczna,
C IV Jeńcy wojenni.
5. Naukowa:
N I Redakcja „Wiarusa” i „Bellony”,
N II Biblioteka,
N III Archiwum,
N IV Słownictwo wojskowe i tłumaczenie,
N V Kursy dla analfabetów, ruchoma biblioteka dla żołnierzy, kantyny,
N VI Oddziały techniczne, 
N VII Wyszkolenie wojskowe.
Wprowadzona struktura świadczyła o  ambicji przeobrażenia Komisji 

w Ministerstwo Wojny237. Projekt taki zaproponował choćby płk Jan Wro-
czyński 5 września 1918 r.238, podkreślający niezwykłą wagę zadania, jakie 
stało przed potencjalnym resortem. Jej obecna struktura nie odpowiadała 
temu wyzwaniu, stąd niezbędne było powołanie do prac przygotowawczych 
sekcji: Sztabu Generalnego, Technicznej, Artylerii, Kawalerii, Lotniczej, 
Zaopatrywania, Przemysłu wojskowego. Autor omówił szczegółowo kom-
petencje każdej z  sekcji, projekt jednak nigdy nie wyszedł poza stadium 
koncepcyjne. Podobnych, nigdy niewysłanych, projektów odnaleźć można 
w materiałach Komisji Wojskowej więcej239. 

237 CAW-WBH, WBBH, sygn. IX.1.3.185, Edward Barszcz, „Polska Siła Zbrojna”, Warszawa, 
maj 1974, s. 74–76, mps; W. Gierowski, Królewsko-Polska Komisja..., cz. 1, s. 148–149. 
238 CAW-WBH, KW TRS, sygn. I.160.1.82, Jan Wroczyński, „Projekt rozszerzenia działalno-
ści komisji wojskowej”, 5 IX 1918 r., b.p. Zob. P. K. Marszałek, Najwyższe władze..., s. 93–94. 
239 Zob. projekt ppor. Leskiego, zakładający przeobrażenie do 1 I 1919 r. komisji w organ 
złożony z dwóch generałów, 15 oficerów sztabowych, 50 oficerów, 150 pisarzy, 25 kreślarzy, 
22 ordynansów. Był to projekt w  pełni wzorowany na organizacji pruskiego Ministerstwa 
Wojny. CAW-WBH, KW TRS, sygn. I.160.1.82, Projekt pisma komisji wojskowej TRS nr  144 
CI do Generała Gubernatora Warszawskiego gen. piechoty Hansa Hartwiga von Beselera, 
Warszawa, b.d., b.p. 
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Warunki do rozważania tego rodzaju kroków pojawiły się jednak do-
piero w  obliczu nieuchronnej klęski państw centralnych jesienią 1918 r. 
Zmianę nastawienia zwiastował choćby memoriał niemieckiego przed-
stawiciela przy Generalnym Gubernatorstwie Lubelskim płk. Hartwiga 
Bülowa-Stolle z  27 września240. Uważał on za konieczne zerwanie z  do-
tychczasową polityką. Ponieważ sprawa polska nabrała na znaczeniu, 
Niemcy musiały zadbać, by w  przyszłości nowe państwo nie stworzyło 
dla nich zagrożenia. W  nowych realiach należało postępować z  taktem, 
zaniechać eksploatacji gospodarczej, być może przestać liczyć na koncesje 
terytorialne kosztem Polski. Osiągnąć można było tylko małe cele. Wo-
bec rozmachu budowy Armii Hallera stan podległej Niemcom PSZ był 
żałosny. Bülow-Stolle zachęcał do szybkiej rozbudowy tej formacji, z wy-
korzystaniem kadr I  Korpusu Polskiego oraz oficerów z  obozów jeniec-
kich, którzy w  styczniu 1917 r. zgłosili akces do PSZ. Znanym wyrazem 
pogarszania się polskich możliwości stała się odezwa Rady Regencyjnej 
z  7 października, ogłaszająca odrodzenie państwa polskiego. W  tym du-
chu następnego dnia Komisja Wojskowa skierowała na ręce Rady Re-
gencyjnej wniosek w  sprawie organizacji armii, z  propozycją powołania 
generała Józefa Dowbora-Muśnickiego241 na Naczelnego Wodza oraz 
podjęcia kroków celem uzyskania kredytów na organizację armii. W tym 
duchu na ręce Beselera skierowano 11 października kompleksową propo-
zycję zmian. Inspekcja Wyszkolenia miała zostać przekształcona w  Mi-
sję Wojskową, nadal zajmującą się szkoleniem. Komisję miano stopnio-
wo przekształcić w  Ministerstwo Wojny, z  generałem Rozwadowskim na 
czele. Zakładano powołanie, zgodnie z nomenklaturą pruską, „Wielkiego 
Sztabu Generalnego”, który miał jednak być wydziałem resortu. Zadanie 
jego reorganizacji miano powierzyć mjr. Włodzimierzowi Ostoi-Zagór-
skiemu. Zamierzano przekształcić istniejącą brygadę w dywizję, a następ-
nie w  korpus, pod dowództwem Dowbora-Muśnickiego. Odpowiadając 
na te propozycje, 15 października Beseler wciąż jeszcze występował jako 
jedyny władca okupowanego terytorium. W  związku z  tym zastrzegł, że 
utworzenie Misji Wojskowej było możliwe dopiero po zakończeniu sta-
nu okupacji. Nie zgadzał się natomiast kategorycznie na nominację Do-

240 CAW-WBH, WBH, sygn. 341.1.417, Tłumaczenie memoriału płk. Hartwiga Bülowa-
-Stolle w sprawie rozbudowy Polnische Wehrmacht, 27 IX 1918 r., b.p. 
241 Józef Dowbor-Muśnicki był dowódcą I  Korpusu Polskiego, najliczniejszego spośród 
trzech zorganizowanych po rewolucji lutowej w Rosji formacji złożonych z Polaków. W ob-
liczu rewolucji bolszewickiej podjął walkę, opanowując Mińsk Litewski. W  trudnej sytu-
acji Dowbor podjął grę, lawirując między Niemcami, Radą Regencyjną a  Ententą. Mimo 
ostatecznego uznania zwierzchnictwa Rady korpus został w maju 1918 r. rozbrojony przez 
Niemców w  Bobrujsku. Wykorzystanie jego kadr do tworzenia Polnische Wehrmacht było 
ważnym elementem polityki niemieckiej i polskiej w ostatnim roku wojny. 



Jacek Jędrysiak: Długa droga do odrodzenia – koncepcje budowy polskich władz wojskowych... 107

wbora, sugerując w  to miejsce Szeptyckiego jako „bardziej polskiego”. 
Kategorycznie odrzucał pomysł utworzenia polskiego ministerstwa, nie 
byłoby ono bowiem w stanie wypełniać wobec polskiej armii funkcji wy-
konywanych dotąd przez jego pruski odpowiednik. W  duchu pruskiego 
ustroju wojskowego uważał także, że Sztab Generalny musiał bezwzględ-
nie być odrębną, równorzędną resortowi instytucją. Sprawę powołania 
Naczelnego Wodza pominął milczeniem. Znaczenie stanowiska Beselera 
coraz bardziej erodowało. Dwa dni później Rada Regencyjna przystąpiła 
do prac nad restytucją Sztabu Generalnego. Funkcje ministerialne miała 
na razie pełnić Komisja. 21 października wraz z generałem Barthem Be-
seler ustąpił ze stanowiska242. Otworzyło to drogę do powołania w dniach 
25–26 października polskiego Sztabu Generalnego i  Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, doprowadzając po latach sporów do odrodzenia polskich 
naczelnych władz wojskowych243. 

Bilans prac koncepcyjnych nad przyszłym kształtem polskich władz 
wojskowych wydaje się bardzo interesujący. Zerwanie polskich tradycji 
w tym względzie w sposób naturalny sugerowało adaptację nowoczesnych 
rozwiązań obcych, z  uwzględnieniem rodzimych tradycji. W  tym wzglę-
dzie strona polska napotkała na bardzo silny lobbing ze strony niemiec-
kiego „sojusznika”, którego jawnym celem przez cały okres 1916–1918 
było skopiowanie zmodyfikowanej wersji ustroju wojskowego fungujące-
go na wzór pruski na terenie Cesarstwa. Służyć temu miała konwencja 
wojskowa, tworząca z  polskiej armii w  istocie część armii niemieckiej. 
Wymagało to także posiadania analogicznych instytucji wojskowych. 
Niemiecki upór w  tej materii widać wyraźnie także w  drugiej połowie 
1918 r. Nawet u kresu Beselerowi nie mieściło się w głowie choćby pod-
porządkowanie Sztabu Generalnego resortowi wojny. Mimo tej spójnej 
wizji Niemcy nigdy nie potrafili przekonać w pełni polskiego środowiska 
wojskowego do słuszności zasad swego ustroju militarnego. Wynikało to 
częściowo ze zbyt słabych środków oddziaływania, jak również pewnych 
wątpliwych funkcjonalnie cech tego porządku. Najważniejszym powo-
dem były jednak przede wszystkim przeciwstawne niemieckim interesom 
dążenia strony polskiej do swobodnego kształtowania armii narodowej. 
Powstające w  tych warunkach projekty były skażone próbą dostosowa-
nia tych dążeń do trudnych warunków narzuconych przez niemieckiego 
okupanta. W tej sytuacji mimo wielości powstałych koncepcji ostateczna 
budowa polskich władz wojskowych w tylko niewielkim stopniu czerpała 

242 CAW-WBH, PSZ, sygn. I.121.1.18, Odpis pisma nr 19440 P1 Sztabu Generalnego 
Gubernatorstwa Warszawskiego, 24 X 1918 r., k. 359–357. 
243 CAW-WBH, WBBH, sygn. IX.1.3.185, Edward Barszcz, „Polska Siła Zbrojna”, Warszawa, 
maj 1974, s. 82–100, mps; W. Gierowski, Królewsko-Polska Komisja..., cz. 2, s. 336–342. 
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z  lat prac koncepcyjnych. W  tym względzie, w  aspekcie intelektualnym 
i  funkcjonalnym, marka niemieckiego modelu wojskowego poniosła klę-
skę podobną do tej zadanej na polach Wielkiej Wojny. 

STRESZCZENIE

Jacek Jędr ysiak, Długa droga do odrodzenia – koncepcje budowy 
polskich władz wojskowych pod  okupacją niemiecką w latach 1916–1918

Celem artykułu jest prezentacja ewolucji koncepcji budowy przyszłych władz 
wojskowych odrodzonej Polski w  opanowanej przez Niemców części Królestwa 
Kongresowego. W  latach 1916–1918 w  kręgu polskich i  niemieckich wojsko-
wych sformułowano wiele propozycji dotyczących tego zagadnienia. Większość 
z  nich nigdy nie została zrealizowana, stanowiły one jednak element drogi do 
odrodzenia polskich naczelnych władz wojskowych w listopadzie 1918 r. W pracy 
zaprezentowano niemieckie plany dotyczące tej sfery, możliwe i postulowane do 
zastosowania wzorce oraz realne działania strony niemieckiej. Na tym tle prze-
nalizowano projekty polskie, co pozwoliło na lepsze zrozumienie ich znaczenia 
i możliwości realizacji aż do czasu faktycznego uzyskania przez Polskę niezależ-
ności na tym polu.

S łowa k luczowe:  najwyższe władze wojskowe, Generalne Gubernatorstwo 
Warszawskie, Polnische Wehrmacht, Sztab Generalny, Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych 

SUMMARY

Jacek Jędr ysiak, Long road to revival – visions of forming Polish 
military authorities under German occupation in 1916–1918

The aim of the article is to present the evolution of the visions of forming future 
military authorities of reborn Poland in the part of Congress Poland controlled by 
the Germans. In 1916–1918, several proposals concerning this issue were formulat-
ed in Polish and German military circles. The majority of them were never realized, 
but they constituted an element of the road to revival of the chief Polish military 
authorities in November 1918. The paper presents German plans concerning this 
matter, possible and called-for models, as well as real actions of the German side. 
On this background, the Polish projects were analyzed, which shall allow to better 
understand their actual significance and the possibility of their realization right up 
until Poland actually regained independence in this field.

Key words : chief military authorities, General Government of Warsaw, Royal 
Polish Army, General Staff, Ministry of Military Affairs
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РЕЗЮМЕ

Яцек Ендрыщак, Долгий путь к возрождению: концепции 
структуры польского военного командования под немецкой 

оккупацией в 1916–1918 гг. 

Цель статьи – презентация эволюции концепции структуры будущего во-
енного командования возрожденной Польши в занятой Германии части Цар-
ства Польского. В 1916–1918 гг. в кругах польских и немецких военных был 
сформулирован ряд предложений, касающихся этого вопроса. Большинство 
из них никогда не было воплощено в жизнь, однако они были частью пути 
к  возрождению высшего польского военного командования в ноябре 1918 г. 
В данной работе показаны немецкие планы, касающиеся этой области, веро-
ятные и имеющие потенциал реализации образцы, а также реальные дейст-
вия немецкой стороны. На этом фоне проанализированы польские проекты, 
что позволит лучше понять их фактическое значение и возможности реали-
зации, до самого момента фактического обретения Польшей независимости 
в этой области. 

Ключевые слов а :  высшее военное командование, Главное правитель-
ство Варшавы, Polnische Wehrmacht, Генеральный Штаб, Министерство во-
енных дел



Krzysztof Kawalec

Incydent
Komitet Narodowy Polski wobec perspektywy 

usunięcia z Armii  Polskiej we Francji 
ochotników wywodzących się spośród jeńców 

z armii niemieckiej (lipiec 1918 r.)

4 czerwca 1918 r., w  okrągłą rocznicę dekretu prezydenta Raymonda 
Poincaré ogłaszającego tworzenie Armii Polskiej we Francji, jej żołnierze 
znaleźli się na pierwszej linii. Nastąpiło to w  okolicznościach dramatycz-
nych. Po załamaniu się Rosji i zawarciu przez jej rząd, już bolszewicki, sepa-
ratystycznego pokoju z Niemcami (3 marca 1918 r.), te ostatnie zainicjowa-
ły na Zachodzie serię ofensyw, poczynając od 21 marca. W obliczu ciężkich 
strat Francuzi przypomnieli sobie o formującym się polskim wojsku, coraz 
silniej naciskając na skrócenie procesu szkolenia i skierowanie żołnierzy do 
walki. Sprawujący polityczne zwierzchnictwo nad wojskiem Komitet Naro-
dowy Polski (KNP) stawił opór, grając na zwłokę, m.in. przez blokowanie 
uroczystości wręczenia wojsku sztandarów1. Nie chcąc ryzykować wprowa-
dzenia wojska do akcji przed militarnym wyjaśnieniem sytuacji, obawiając 
się jego utraty, Komitet domagał się uprzedniego rozwiązania podnoszonych 
wcześniej kwestii politycznych, łącznie z wiążącymi deklaracjami w kwestii 

1 Sztandar 1 Pułku Strzelców Polskich ufundowało miasto Paryż; stosowna uchwała zosta-
ła przyjęta jednomyślnie przez Radę Miejską Paryża 25 III 1918 r. zob. W. H. Trawiński, Ody-
seja Polskiej Armii Błękitnej, oprac. i wstępem poprzedził W. Suleja, Wrocław 1989, s. 240. 
Francuzi naciskali na dzień 3 maja, KNP w odpowiedzi zaproponował 4 czerwca, rocznicę 
dekretu prezydenta Francji powołującego armię polską. Zob. Archiwum Akt Nowych (dalej: 
AAN), Komitet Narodowy Polski (dalej: KNP), sygn. 5 [Mf 20731], Protokoły KNP, posie-
dzenie z 24 IV 1918 r., k. 5.
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polskiej2. Cierpliwość Francuzów wyczerpała się, gdy 27 maja wojska nie-
mieckie przełamały linię frontu pomiędzy Soissons a Reims, ponownie, jak 
w 1914 r., zagrażając Paryżowi. Sięgając po 1 Pułk Strzelców Polskich, prze-
szli do porządku dziennego nad tym, że nastąpiło to przed uroczystym ode-
braniem od jednostki przysięgi oraz wręczeniem jej sztandarów3. Zgodnie 
z relacją uczestnika walk, ppor. Witolda Trawińskiego, zapowiadało się roz-
wiązanie pułku i wcielenie jego trzech batalionów do trzech  pułków francu-
skiej 163 Dywizji (jako ich bataliony odwodowe), ostatecznie jednak zrezy-
gnowano z tego pomysłu, przydzielając pułkowi odcinek frontu zajmowany 
poprzednio przez francuski 142 Pułk Piechoty.

„Nasi strzelcy – wspominał Trawiński – wnet sobie przyswoili obowią-
zujące reguły zachowania się w  transzach [okopach – K.K.], gdy Niemcy 
pokropili zauważone ruchy szrapnelami, bądź ogniem karabinów ma-
szynowych. Poza tym za dnia panowała głucha cisza, jakby w  ogóle nie 
było jednej żywej duszy po obu stronach «no-man’s-land» [ziemi niczyjej 
– K.K.]. Taka sama zdradziecka głusza panowała również w nocy, przery-
wana tylko od czasu do czasu na krótko ogniem armatnim lub karabino-
wym i  rakietami tudzież brzękiem przelatujących w górze samolotów [...] 
Szerokość pododcinka «Fabert» wahała się około 1000 metrów – jednego 
kilometra. Trzy bataliony jeden za drugim obsadzały trzy linie oporu na 
płaskim terenie umocnionym zasiekami z  drutów kolczastych, blisko trzy 
kilometry głębokim, naprzeciw wyżej położonych pozycji niemieckich. Cały 
pododcinek przecinały głębokie, zygzakowate rowy komunikacyjne wzdłuż 
i wszerz z nazwami na tabliczkach. Wędrówka po nich bez mapy była nie 
do pomyślenia”4. Odcinek zajmowany przez wojsko polskie przedstawiał za-
tem charakterystyczne dla realiów frontu zachodniego I  wojny światowej 
rumowisko poryte plątaniną rowów oraz drutów kolczastych. Był to teren 
dawniej zajmowany przez wojska niemieckie5, którego wysunięte placówki 

2 Wymiernym sukcesem w  tej ostatniej kwestii była uchwała premierów Francji, Wiel-
kiej Brytanii i Włoch w sprawie celów wojennych mocarstw sprzymierzonych, podjęta 3 VI 
1918 r. na posiedzeniu Najwyższej Rady Wojennej w Wersalu, gdzie za jeden z celów wojen-
nych koalicji uznano utworzenie „zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego, z wol-
nym dostępem do morza”. Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. 
H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa 1984, dok. nr 199, s. 410.
3 Czego jednak nie zaniechano i  co dokonało się 17 czerwca, w  stosownie uroczystej 
oprawie, chociaż realia frontowe pozwalały wydzielić do ceremonii jedynie symboliczną 
reprezentację pułku. Kolejne uroczystości, związane z  przekazywaniem sztandarów kolej-
nym jednostkom 1 Dywizji Strzelców (do której organizacyjnie należał 1 pułk), odbyły się 
– z udziałem prezydenta Francji – 22 czerwca. Zob. Wręczenie Sztandarów Wojsku Polskiemu 
we Francji, Nakładem Komitetu Narodowego Polskiego, Paryż 1918, s. 9–13.
4 W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 224–225.
5 Położony wzdłuż szosy Reims – Suippes, pomiędzy miejscowościami Sillery i  Prosnes 
(departament Marna). 1–15 czerwca 1918 – 1 Pułk Strzelców Polskich na pierwszej linii 
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wciąż znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie polskich, odległe od nich 
nieraz zaledwie o 30–100 metrów6. Na skutek bliskości stanowisk obu stron, 
jak i pocięcia „ziemi niczyjej” przecinającymi ją rowami, łatwo było stracić 
orientację. Sam Trawiński omal nie zginął, ostrzelany przez Niemców po 
tym, jak w  nocy, podczas podjętego z  ppor. Józefem Ludygą-Laskowskim 
wypadu w kierunku linii niemieckich, po ciemku zgubił drogę.

Inni mieli mniej szczęścia. Już pierwszego dnia żołnierze polscy utra-
cili pierwszego kolegę – ochotnika z Holandii pochodzącego z Warszawy7. 
Bolesne straty odnotowano następnego dnia po przysiędze i  wręczeniu 
sztandarów (18 czerwca) – podczas niefortunnej akcji, mającej na celu po-
chwycenie jeńców, pułk stracił kilkunastu żołnierzy, w tym dwóch zabitych 
i trzech zaginionych8.

Dezercje i ich skutki

Dzień później (19 czerwca) z patrolu nie wróciło pięciu żołnierzy (trzech 
ochotników z USA, dwóch byłych jeńców z armii niemieckiej), szósty spo-
śród zaginionych odnalazł się po 36 godzinach spędzonych w okopach nie-
mieckich. Był to początek serii: 23 czerwca zdezerterowało do Niemców 
czterech żołnierzy (trzech byłych jeńców i  jeden ochotnik, który zaciągnął 
się w Ameryce), dwa dni później zaś na stronę niemiecką przeszedł kolejny 
żołnierz. 26 czerwca Niemcy rozrzucili nad polskimi okopami ulotkę z we-
zwaniem do pójścia w  ich ślady9. Ilustrowana zdjęciem przedstawiającym 
trójkę żołnierzy zaginionych 19 czerwca, sfotografowanych w  cywilnych 
ubraniach w oknie wagonu kolejowego, ulotka kusiła możliwością powro-
tu do domu, piętnując złe intencje aliantów zachodnich oraz wskazując na 
bezsens wojny. Chociaż polszczyzna przekazu była okropna10, spełnił on 
– w  połączeniu z  wcześniejszymi faktami dezercji – swój cel, podrywając 
(kruche po stronie francuskiej i wcześniej) zaufanie do polskiego wojska.

frontu, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/25509?t=1-15-czerwca-1918-1-Pulk-
-Strzelcow-Polskich-na-pierwszej-linii-frontu (dostęp 10 VIII 2018 r.).
6 Ibidem. „Z niektórych okopów [wspominał Trawiński – K.K.] można było dorzucić do 
Niemców granaty ręczne”. Zob. W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 225.
7 Ibidem, s. 212–213, 222–224.
8 Ibidem, s. 235.
9 AAN, KNP, sygn. 184 [Mf 20910], Sekretariat Jen. KNP. Korespondencja w sprawie armii 
polskiej, Raport Antoniego Potockiego z 3 VII 1918 r., k. 36.
10 „Pszińdzcie zaraz, bo dalsza Wojna jest szaleństwem. Kto dobrowolnie dalej walczy jest 
zdradzierzem nad swoją Ojczyzna, która jest naszym pszimieżem. Kto jest zmuszonim do 
walki, nie jest wolnim człowiekiem. Wzglendem podług tego robcie”. Cyt. za: W. H. Trawiń-
ski, Odyseja..., s. 253.
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W rezultacie – jak informował w sporządzonym dla KNP raporcie An-
toni Potocki11 – doszło do kilku spięć i  incydentów z żołnierzami francu-
skimi12. Na żądanie dowództwa francuskiego wycofano z pierwszej linii ba-
talion, w którym doszło do dezercji, a następnie, na rozkaz dowódcy pułku 
płk. Juliana Jasińskiego, przeprowadzono we wszystkich batalionach śledz-
two, którym objęto wszystkich żołnierzy pochodzących z zaboru pruskiego, 
byłych jeńców z armii niemieckiej. „Na tym tle [wspominał Witold Trawiń-
ski – K.K.] doszło do dramatycznego napięcia. Dowódcy Polacy, znający 
swych ludzi i nastroje ogólne, odesłali do dowództwa pułku Poznaniaków 
i Ślązaków w pełnym uzbrojeniu z łącznikami znającymi drogi po okopach. 
Natomiast trzech dowódców hebrajskiego wyznania postąpiło inaczej. We-
zwanych do siebie strzelców i podoficerów nazwali «boszami», rozbroili ich 
i pod konwojami złożonymi z «Amerykanów» z najeżonymi bagnetami do-
starczyli na miejsce przesłuchów”13.

We wspomnieniach Witolda Trawińskiego nie był to jedyny fragment 
dokumentujący istnienie w wojsku napięć związanych z obecnością w nim 
Żydów. W tym miejscu kwestią najważniejszą był oczywiście przebieg oraz 
rezultaty owych „przesłuchów”. W  każdym z  trzech batalionów piechoty 
żołnierze pochodzący z zaboru pruskiego, byli jeńcy wojenni, stanowili ok. 
70–80 osób14. Kluczową częścią przesłuchania było zadawane kolejnym żoł-
nierzom pytanie „czy chcą walczyć”. Przyciśnięci do muru – w znakomitej 
większości odpowiedzieli na nie przecząco. Trawiński wspominał, że pod 
wpływem perswazji prowadzącego śledztwo ppor. Józefa Ludygi-Laskow-
skiego Laskowskiego oraz jego własnej kilka osób udało się przekonać do 
pozostania. Biorąc jednak pod uwagę, że przesłuchania trwały relatywnie 
krótko – do wieczora – objęły zaś kilkaset osób, widać, że poszczególnym 
żołnierzom nie poświęcono wiele czasu. Przyjąć można raczej, że przesłu-
chania stanowiły formalność; można też w  nich widzieć specyficzną for-
mę odebrania przysięgi – spóźnionej i  obejmującej jedynie Poznaniaków 
i  Ślązaków. W  pamięci Trawińskiego zapisały się zachowania tych, którzy 
„ze łzami w oczach i goryczą w sercu” tłumaczyli, że po wyrażonym w taki 
sposób „podejrzeniu o nielojalność i rozbrojeniu niektórych jak złoczyńców 
oni do swoich oddziałów wrócić nie mogą”15. Abstrahując od motywacji od-
mów, formalnie rzecz biorąc stanowiły one wypowiedzenie posłuszeństwa.

11 Współpracujący z KNP, zamieszkały w Paryżu, krytyk literacki i działacz polonijny, poli-
tycznie bliski Narodowej Demokracji.
12 AAN, KNP, sygn. 184 [Mf 20910], Sekretariat Jen. KNP. Korespondencja w sprawie armii 
polskiej, Raport Antoniego Potockiego z 3 VII 1918 r., k. 38.
13 W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 253.
14 R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, [wyd. 2], Warszawa 1926, s. 297.
15 W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 254.
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Dalej sprawy potoczyły się bardzo szybko. Żołnierzy, którym nie odebrano 
broni wcześniej, rozbrojono następnego dnia, wszystkich zaś – w sumie ponad 
200 osób16 – 30 czerwca wydalono ze służby17, kierując do pracy – jako jeńców 
– w parkach amunicyjnych. 1 lipca jeden z wydalonych żołnierzy odebrał sobie 
życie18. Tego dnia płk Jasiński wydalił z wojska kolejną grupę, którą uznał za 
element niebezpieczny: 55 ochotników zwerbowanych w Holandii19. Od pew-
nego czasu „Holendrzy” sprawiali wojsku kłopoty natury dyscyplinarnej, an-
gażując się m.in. w różne awantury. Między innymi – jeszcze przed wejściem 
jednostki do walki – protestowali przeciw różnicowaniu stawek żołdu dla róż-
nych grup ochotników20, czemu akurat trudno się dziwić...

Raport Antoniego Potockiego

W raporcie, datowanym na dzień 3 lipca, Antoni Potocki zaaprobował 
podjęte kroki. Z tekstu dokumentu wynika, że oparł się na opinii prowadzą-
cego śledztwo oficera, wskazując na jego oddanie sprawie oraz znajomość 
środowiska byłych jeńców, przeciw werbunkowi których miał wielokrotnie 
protestować. Istotnie, ppor. Józef Ludyga-Laskowski był byłym żołnierzem 
armii pruskiej, chociaż nie jeńcem – na stronę francuską przeszedł z wła-
snego wyboru, w  przededniu bitwy pod Verdun21. Jakkolwiek w  roli pa-
cyfikatora nastrojów wykazał więcej gorliwości niż wyczucia, wypowiadane 
przez niego opinie musiały brzmieć wiarygodnie.

W rezultacie autor raportu wskazywał, że uważa „wydzielenie b. jeń-
ców za konieczność wojskową”, sugerując, że i  wojsko przyjęło je ze 

16 Dokładnie 216, wedle raportu KNP sporządzonego przez jej prezesa po wizytacji od-
działów (5 lipca) oraz parków amunicyjnych, gdzie pracowali usunięci z wojska. Zob. Cen-
tralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-WBH), Armia 
gen. Hallera, sygn. I.123.13.16, [Komitet Narodowy Polski – Wydział Wojskowy], Sur les 
incidents au I Régiment des Chasseurs de l’Armée Polonaise et sur la nécessité de certaines 
réformes dans cette Armée, 1918 r., k. 7 [tu i dalej paginacja podana za dokumentem].
17 AAN, KNP, sygn. 184 [Mf 20910], Sekretariat Jen. KNP. Korespondencja w sprawie armii 
polskiej, Raport Antoniego Potockiego z 3 VII 1918 r., k. 37.
18 Ibidem, k. 38. Wedle relacji Trawińskiego fakt ten miał miejsce wcześniej, jeszcze w trak-
cie przesłuchań;  W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 254.
19 Raport KNP podawał tu liczbę niższą: 40 zwolnionych. CAW-WBH, Armia gen. Halle-
ra, sygn. I.123.13.16, [Komitet Narodowy Polski – Wydział Wojskowy], Sur les incidents au 
I Régiment des Chasseurs de l’Armée Polonaise et sur la nécessité de certaines réformes dans 
cette Armée, 1918 r., k. 5–7.
20 Ochotnikom z Holandii przypadało 200 franków rocznie, byłym jeńcom jeszcze mniej, 
bo 100, natomiast ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady stanowili grupę uprzywile-
jowaną, otrzymując 750 franków. Była to sytuacja skandaliczna, krępująca także dla „Ame-
rykanów”; W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 217.
21 Ibidem, s. 225–226.
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zrozumieniem. Uważna lektura dokumentu nie bardzo potwierdza tę ocenę 
– inne bowiem jego miejsca wskazują na utrzymywanie się destabilizują-
cych emocji. I  tak autor odnotowywał rozgoryczenie „Holendrów”, samo-
bójstwo jednego z  wydalonych żołnierzy, wreszcie przejawy dezorientacji 
dowództwa pułku, które – łącznie z płk. Jasińskim – nie ukrywało niepew-
ności, czy w  wytworzonej sytuacji może odpowiadać za oddziały22. Sytu-
ację komplikowały naciski Francuzów domagających się dalszych czystek, 
chociaż mogło się to dokonać pod wpływem informacji, jakie otrzymali od 
dowódcy pułku23. W tej sytuacji autor raportu za konieczne uznał czasowe 
wycofanie pułku z linii, a także, w celu uniknięcia na przyszłość podobnych 
incydentów, pozbycie się żołnierzy pochodzący z  zaboru pruskiego z  po-
zostałych jednostek formującej się armii24. Żołnierze ci – sugerował – nie 
muszą być usunięci z wojska, nie powinni być jednak wysyłani na pierw-
szą linię. Odrębny charakter miała ta część sugestii, w której autor raportu 
wskazał na szkodliwe skutki panującej „dwuwładzy” w postaci ścierania się 
wpływów Francusko-Polskiej Misji Wojskowej oraz KNP – sugerując rozbu-
dowę uprawnień Komitetu.

Była to – jak okazała przyszłość – jedyna część raportu, która zyskała ak-
ceptację KNP i  jej prezesa Romana Dmowskiego. Natomiast podjęta przez 
dowództwo pułku decyzja eliminująca z  armii żołnierzy pochodzących 
z zaboru pruskiego była nie do przyjęcia, gdyż stawiała pod znakiem zapy-
tania całą argumentację uzasadniającą program rewindykacji terytorialnych 
na zachodzie kosztem Niemiec25. Dlatego raport Antoniego Potockiego po-
traktowano jako sygnał alarmowy, natomiast zawarte w nim wnioski odrzu-
cono. O ile trudno było dyskutować, że na froncie, w obliczu nieprzyjaciela, 
względy polityczne mogą schodzić na dalszy plan w obliczu konieczności 
wojskowych, to oczywistą słabością raportu było to, że – jak wynikało z jego 
treści – został on oparty wyłącznie na zapoznaniu się ze stanowiskiem osób 
odpowiedzialnych za śledztwo przeprowadzone w pułku. Zabrakło w nim 
także próby odpowiedzi na podstawowe pytanie: dlaczego objęto postępo-
waniem wszystkich byłych jeńców, nie zaś żołnierzy należących do podod-
działów (plutonów i sekcji), które ucierpiały w wyniku dezercji. Oznaczało 
to konieczność zbadania sprawy ponownie. „Zatelefonowałem – wspominał 

22 AAN, KNP, sygn. 184 [Mf 20910], Sekretariat Jen. KNP. Korespondencja w sprawie armii 
polskiej, Raport Antoniego Potockiego z 3 VII 1918 r., k. 38.
23 CAW-WBH, Armia gen. Hallera, sygn. I.123.13.16, [Komitet Narodowy Polski – Wydział 
Wojskowy], Sur les incidents au I  Régiment des Chasseurs de l’Armée Polonaise et sur la 
nécessité de certaines réformes dans cette Armée, 1918 r., k. 5–7.
24 AAN, KNP, sygn. 184 [Mf 20910], Sekretariat Jen. KNP. Korespondencja w sprawie armii 
polskiej, Raport Antoniego Potockiego z 3 VII 1918 r., k. 39–41.
25 R. Dmowski, Polityka polska..., s. 298.
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Dmowski – do generała Gouraud26, prosząc go, aby wstrzymał dalsze postę-
powanie, i zawiadamiając, że przyjeżdżam natychmiast i sam przeprowadzę 
śledztwo”27.

Sytuacja, w  której prezes instytucji posiadającej status oficjalnej re-
prezentacji narodowej oraz międzynarodowe uznanie osobiście bierze na 
siebie czynności powierzane z  zasady podwładnym, była niezwykła, nie-
zgodna z  rutyną pracy jakiegokolwiek urzędu. Zaważyło tu wszakże roz-
czarowanie Dmowskiego wynikami pracy osoby politycznie mu bliskiej28, 
przekonanie o  wyjątkowej wadze problemu, a  być może także poczucie, 
że czasu jest bardzo mało. Tak też było w  rzeczywistości. Sprzymierzo-
ne wojska oczekiwały na kolejną ofensywę niemiecką. Spekulowano na 
temat jej możliwości w  dniu 4 lipca, spodziewając się, że Niemcy mogą 
spróbować „uczcić” w ten sposób amerykańskie święto narodowe29. Osta-
tecznie, jak wiadomo, ostatnia z  ofensyw niemieckich, znana pod nazwą 
drugiej bitwy nad Marną, rozpoczęła się jedenaście dni później, 15 lipca. 
Tak czy owak odwlekanie próby wyjaśnienia sprawy groziło jej dezaktu-
alizacją. Po kolejnej wielkiej bitwie, niezależnie od jej wyniku, rozpatry-
wanie niuansów epizodu, który miał miejsce w  jednym z  bardzo wielu 
pułków wielkiej koalicji, stałoby się przysłowiową sztuką dla sztuki, mało 
kogo interesującą – gdy tymczasem pozostałyby w mocy wszystkie decy-
zje, które epizod ów za sobą pociągnął. 

O wizycie delegacji KNP z  Dmowskim na czele ppor. Trawiński do-
wiedzieć się miał od płk. Jasińskiego. Inaczej niż się w sztabie pułku spo-
dziewano, delegaci udali się nie do schronu sztabowego pułku, ale do 
sztabu francuskiej 163 Dywizji, gdzie otrzymali przewodnika, po czym 
„chodzili od kompanii do kompanii, dopytując szeregowców i  podofice-
rów o  powody wycofania się z  pułku Poznaniaków i  Ślązaków”. Tymcza-
sem dowódca pułku, „jak zwykle uprzedzony do jakiegokolwiek wtrąca-
nia się cywilów do spraw wojskowych, prócz prezydenta i ministra spraw 
wojskowych, był od kilku godzin oburzony do szpiku kości na meldowa-
ne mu potajemne szperanie władzy cywilnej w  powierzonym mu pułku 
bez uprzedzenia go. W rozmowie ze mną – wspominał Trawiński – zapo-
wiedział, że ich nie przyjmie, jeśli przybędą do biura. Tak też się stało”30, 

26 Gen. Henri Joseph Eugène Gouraud (ur. 1867 – zm. 1946), dowódca 4 Armii francu-
skiej, której podlegało zaangażowane na froncie Wojsko Polskie.
27 R. Dmowski, Polityka polska..., s. 296.
28 Antoni Potocki był członkiem Ligi Narodowej oraz współpracownikiem pism ukazują-
cych się w  jej kręgu oddziaływania. S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907), 
Londyn 1964, s. 25, 31, 282, 581.
29 W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 255.
30 Ibidem, s. 256.
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przy czym pułkownik nie odmówił sobie przyjemności przetrzymania 
gości (reprezentujących instytucję, której nominalnie podlegał) przez kil-
kanaście minut w  poczekalni, a  potem zawiadomienia przez kancelistę, 
że nie znajdzie dla nich czasu.

Usprawiedliwiając zachowanie swego dowódcy, Trawiński wskazywał, 
że Dmowski z  towarzyszącą mu osobą „mieli wszędzie dochodzić, czy 
żołnierze lubią płk. Jasińskiego, czy nie? Sprawiało to wrażenie, jakby 
głównie chodziło o ustalenie winy pułkownika. I dopiero na ostatku obaj 
przyszli do schronu sztabowego”31. Trudno spekulować, jak dalece ścisłe 
były informacje na temat przebiegu wizyty, przekazane do schronu szta-
bowego, a  także kiedy do niego dotarły – biorąc pod uwagę ówczesne 
możliwości techniczne, można raczej wykluczyć, że działo się to na bie-
żąco. Bardziej prawdopodobne, że sztab zbierał informacje na temat wi-
zyty w ciągu następnych dni. Oceniając relację ppor. Trawińskiego, moż-
na przyjąć, że oddawała ona wiernie nastroje panujące w  schronie szta-
bowym. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przyjęte przez prezesa KNP 
metody działania mogły bulwersować, nie uwzględniały one bowiem 
wojskowych obyczajów, jak i  rygorów będących konsekwencją hierar-
chicznej struktury wojska. Można też spekulować na temat ich wpływu 
na dyscyplinę w  pułku. Była jednak i  tak nadszarpnięta ostatnimi wy-
padkami, działania zaś w  sytuacjach kryzysowych rządzą się odmienną 
logiką niż rutynowe. Decydując się na nie, Dmowski miał zapewne na 
uwadze ułomności raportu, którym dysponował. Niewykluczone rów-
nież, że mógł się obawiać utrudnień w  uzyskaniu możliwości nieskrę-
powanych rozmów z  żołnierzami. Zapewne – czego jednak nie wiemy – 
dysponował informacjami od Antoniego Potockiego o  przebiegu wizyty 
na froncie. Tak czy owak nie ulega wątpliwości, że przed wysłuchaniem 
oficjalnej wersji, którą znał, chciał samodzielnie wyrobić sobie zdanie. 
Natomiast płk Jasiński nie starał się nawet ukrywać swojej niechęci do 
władz cywilnych wtrącających się do spraw wojska – zgadzając się czynić 
wyjątek jedynie dla najwyższych władz Republiki Francuskiej (ale już nie 
Komitetu Narodowego Polskiego). Było do przewidzenia, że będzie sta-
rał się bronić trafności podjętych przez siebie działań – choć skutkowały 
one przerośnięciem epizodu bez większego znaczenia w  poważny kon-
flikt groźny dla spoistości wojska, a  mający też i  szersze implikacje po-
lityczne. Stąd też nawet gdyby zgodnie z  nakazami wojskowej hierarchii 
delegacja KNP zaczęła wizytę w pułku od sztabowego schronu, rozmowa 
Dmowskiego z dowódcą 1  Pułku Strzelców byłaby zapewne przykra, a co 
bardziej istotne, mogła się skończyć komplikacjami w  realizacji zadania, 
którego się podjął.

31 Ibidem.
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Wizyta Dmowskiego w pułku, dokonana w asyście trzech oficerów z Mi-
sji Francusko-Polskiej32, miała miejsce 5 lipca33. Dotarł on także do usu-
niętych z wojska byłych jeńców pracujących w parkach amunicyjnych, wy-
pytując ich o  przebieg prowadzonego w  pułku śledztwa oraz motywacje, 
którymi się kierowali, odmawiając dalszej służby. W tym wypadku rozmo-
wy mogły przeciągnąć się na kilka dni – przepytano bowiem ponad 200 
osób. Plonem tej pracy, pozostawionym w  dokumentacji Armii Polskiej 
we Francji, był 22-stronicowy raport poświęcony ocenie sytuacji w wojsku. 
Biorąc pod uwagę to, co Dmowski napisał o swoim udziale w całej sprawie 
w  swojej powojennej relacji34, rodzaj użytej w  dokumencie argumentacji, 
sposób formułowania myśli, dobór słów, wreszcie charakter pisma – jego 
autorstwo można uznać za niebudzące wątpliwości. Uwzględniając nieobec-
ność Dmowskiego na posiedzeniach KNP 6, 8 i 10 lipca35, przyjąć można, 
że przesłuchania żołnierzy, tworzenie raportu, potem zaś dalsze działania 
na rzecz rozwiązania wytworzonej sytuacji kryzysowej przypadły właśnie 
na ten czas.

Raport Dmowskiego36

Sporządzony raport otwierało stwierdzenie o wytworzeniu się w  wojsku 
sytuacji wymagającej interwencji, po czym następował opis wydarzeń, potem 
zaś ich analiza. W części faktograficznej w zasadzie powtarzały się ustalenia 
raportu Antoniego Potockiego, jednak dotyczyło to jedynie elementarnych 
faktów, gdyż ich interpretacja była już inna, często przeciwstawna. Gdy cho-
dzi o feralny patrol z 19 czerwca, to zasadniczą różnicą było przywołanie ze-
znań tych jego uczestników, którzy powrócili. Wynikało z nich, że zaginieni 
żołnierze stawiali opór, sfotografowane zaś na ulotce osoby były ochotnikami 
z Ameryki, a nie byłymi jeńcami. Los tych ostatnich pozostaje nieznany. Mogli 

32 Instytucja, utworzona w czerwcu 1917 r., w związku z dekretem prezydenta Francji po-
wołującym Armię Polską, będąca organizacyjnie jedną z agend francuskiego Ministerstwa 
Wojny. Szefem misji został francuski emerytowany wojskowy, gen. Louis Archinard.
33 CAW-WBH, Armia gen. Hallera, sygn. I.123.13.16, [Komitet Narodowy Polski – Wydział 
Wojskowy], Sur les incidents au I  Régiment des Chasseurs de l’Armée Polonaise et sur la 
nécessité de certaines réformes dans cette Armée, 1918 r., k. 1.
34 R. Dmowski, Polityka polska..., s. 296.
35 AAN, KNP, sygn. 6 [Mf 20732], k. 1–6.
36 Przechowywany w CAW tekst nosi cechy raczej brulionu niż gotowego dokumentu: po-
cięty dość licznymi skreśleniami, nie jest podpisany i brakuje na nim daty. Logika działań, 
a i francuski tytuł dokumentu pozwalają domyślać się, że po redakcji i przetłumaczeniu na 
język francuski został on przekazany Francuzom: do dowództwa francuskiej 4 Armii; biorąc 
zaś pod uwagę zawarte w nim sugestie natury politycznej związane z zakresem kompetencji 
KNP, zapewne także wyżej.
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zginąć w starciu, a mogli też zostać rozstrzelani po wzięciu do niewoli37. Relacja 
ostatniego z żołnierzy („Holendra”), który zaginął na półtorej doby, a potem 
powrócił, została uznana za wystarczająco wiarygodną, nieupoważniającą do 
podejrzeń. Za „ustalony” uznano natomiast fakt dezercji czterech żołnierzy 
23  czerwca: trzech byłych jeńców oraz „Amerykanina”, który nie krył swojej 
niechęci do armii i którego werbunek był w opinii autora raportu błędem. Z ze-
znań żołnierzy wynikało, że przypuszczalnie to właśnie ów „Amerykanin” za-
inicjował dezercję; pozostałą zaś trójkę tworzyli: pozbawiony autorytetu w sze-
regach znany żarłok i malkontent oraz – co mogło być zaskoczeniem – dwójka 
bardzo dobrych żołnierzy38. Przykra ta sprawa została jednak rozdmuchana 
ponad miarę w raporcie dowódcy pułku skierowanym do głównodowodzące-
go 4 Armią. Raport, nie wolny od nieścisłości, zaowocował poleceniem do-
wódcy 4 Armii, aby każdego byłego jeńca zapytać indywidualnie, czy chce się 
bić z Niemcami, tych zaś, którzy dadzą odpowiedź negatywną, usunąć z pułku. 
„Ten rozkaz był całkiem uzasadniony i, gdyby go ściśle wykonano, byłby tylko 
pożyteczny. Niestety, wykonano go zupełnie inaczej”39. Nadgorliwość oraz brak 
taktu skutkowały falą odpowiedzi przeczących, pociągających za sobą niepo-
trzebne komplikacje i skutkujących powiększeniem skali problemu.

Komentując sprawę, autor raportu zwrócił uwagę na samobójstwo jed-
nego z przesłuchiwanych, trzy analogiczne próby przerwane w porę wyrwa-
niem z rąk broni i na różnice, jakie zaznaczyły się w zachowaniu żołnierzy 
pochodzących z  różnych batalionów. „Świadczy to, że ludzie byli usuwani 
z  szeregów nie całkiem dobrowolnie i  że usuwano między innymi żołnie-
rzy odznaczających się gorącym patriotyzmem i  wysokim poczuciem ho-
noru”40.

Dalsza część dokumentu, poświęcona omówieniu wrażeń z  rozmów 
z usuniętymi żołnierzami, była poniekąd egzemplifikacją tej tezy. Spośród 
216 usuniętych od 114 usłyszał, że wcale nie chcą odejść z  armii i  nadal 
pragną bić się z Niemcami. „Usunięto ich albo wbrew ich woli, albo dora-
dzono im wyjście i zrozumieli, że się chcą ich pozbyć, albo wreszcie wyszli, 
bo nie mogli znieść atmosfery podejrzeń, którą ich otoczono”41. Drastyczny 
charakter miały zeznania kilku jeńców, z których wynikało, że prowadzą-
cy przesłuchanie oficer powiedział im, że Niemcy znają ich prawdziwe na-
zwiska (byli jeńcy służyli pod przybranymi), a pozostając w armii, narażają 

37 CAW-WBH, Armia gen. Hallera, sygn. I.123.13.16, [Komitet Narodowy Polski – Wydział 
Wojskowy], Sur les incidents au I  Régiment des Chasseurs de l’Armée Polonaise et sur la 
nécessité de certaines réformes dans cette Armée, 1918 r., k. 2.
38 Ibidem, k. 3–5.
39 Ibidem, k. 7.
40 Ibidem, k. 8.
41 Ibidem, k. 8–9.
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swoje rodziny na prześladowania. Powinni zatem wybrać między rodziną 
a ojczyzną42. Wybór drugi był o tyle trudniejszy, że dano im aż nadto wy-
raźnie do zrozumienia, że ich w armii nie chcą.

Pozostali byli jeńcy (102) oświadczyli, że po tym, co zaszło, do wojska 
polskiego już nie wrócą43. U wszystkich dał się odczuć wyraźnie nastrój roz-
czarowania, nieufność wobec zwierzchników, jak i wątpliwości, czy armia, 
do której się zaciągnęli, była naprawdę polska. Te same nastroje autor ra-
portu odnotował wśród pozostałych w pułku byłych jeńców, także w trze-
cim batalionie, z którego wyszło zaledwie kilku żołnierzy.

Konkludując, dokonane w  pułku wyeliminowanie zeń byłych jeńców 
autor raportu uznał za wynik tragicznego nieporozumienia, a  nie wyklu-
czył i złej woli, dyktowanej chęcią szkodzenia armii i sprawie polskiej. Jak 
wskazywał, usunięto z  wojska żywioł najsilniej uświadomiony narodowo 
i patriotyczny, ludzi relatywnie najlepiej wykształconych, o wysokich, zdo-
bytych w  armii niemieckiej kwalifikacjach wojskowych, politycznie zaś – 
co stanowiło argument zasadniczy – wykonano robotę dla Niemiec. Gdyby 
w całej Armii Polskiej dokonano podobnej operacji, Niemcy podczas przy-
szłej konferencji pokojowej otrzymaliby nieodparty argument, potwierdza-
jący lojalność wobec Rzeszy także zamieszkującej ziemie zaboru pruskiego 
ludności polskiej44.

Interesującą częścią dokumentu była obszerna diagnoza przyczyn wytwo-
rzonej sytuacji. Dokonując charakterystyki środowiska byłych jeńców, autor 
dokumentu podzielił je na dwie grupy. Jedną stanowili ludzie o silnych moty-
wacjach do walki, dyktowanych motywacją narodową lub pragnieniem ode-
grania się na Niemcach, drugą zaś ludzie zmęczeni wojną, obawiający się też 
o losy rodzin w kraju, zgłaszający się do wojska jedynie z poczucia obowiąz-
ku patriotycznego, niekiedy też w  nadziei polepszenia losu przez wyrwanie 
się z obozu jenieckiego. Jakkolwiek nie można wykluczyć błędów w pracach 
komisji rekrutacyjnych, skutkujących przeniknięciem w  szeregi wojska pro-
wokatorów niemieckich, zasadniczo jednak wszyscy Polacy z armii niemiec-
kiej „byli materiałem bądź na pierwszorzędnych, bądź na lojalnych w każdym 
razie żołnierzy wojska polskiego, i wszyscy rozumieli, że angażują się do walki 

42 Ppor. Ludyga-Laskowski niewątpliwie mógł stawiać sprawę w ten sposób – jako że sam 
dokonawszy takiego właśnie wyboru, dowiedział się o jego konsekwencjach, i dla niego sa-
mego (wydano nań zaocznie wyrok śmierci), i dla rodziny, której skonfiskowano majątek. 
W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 225–226. Czy jednak z perspektywy ludzi posądzonych o nie-
lojalność i przyprowadzonych pod strażą tego rodzaju wywody nie mogły być zrozumiane 
jako zachęta do wycofania się z wojska?
43 CAW-WBH, Armia gen. Hallera, sygn. I.123.13.16, [Komitet Narodowy Polski – Wydział 
Wojskowy], Sur les incidents au I  Régiment des Chasseurs de l’Armée Polonaise et sur la 
nécessité de certaines réformes dans cette Armée, 1918 r., k. 9.
44 Ibidem, k. 12.
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z Niemcami”. Znalazłszy się jednak w szeregach armii polskiej, rozczarowali się 
„zarówno co do polskości tej armii, jak co do jej wartości”45. Raziła ich przewa-
ga języka francuskiego, obecność – zwłaszcza na stanowiskach wyższych – ofi-
cerów niemówiących po polsku, w połączeniu z widocznym brakiem działań 
na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, a także silna na stanowiskach dowódczych 
oraz w kancelariach reprezentacja Żydów – z perspektywy zaboru pruskiego 
postrzeganych jako żywioł proniemiecki46. Mogli się także rozczarować prze-
jawami braku szacunku dla polskości, okazywanymi przez niektórych ofice-
rów i podoficerów, a i sposobem postępowania z żołnierzami, bez liczenia się 
z ich godnością osobistą. W tym wypadku źródłem problemów byli oficerowie 
i podoficerowie z Legii Cudzoziemskiej, których nawyki i metody postępowa-
nia uformowały się na doświadczeniach pracy z odmiennym materiałem ludz-
kim niż żołnierze zgłaszający się do wojska z powodów patriotycznych. Jeden 
z indagowanych podoficerów, który pozostał w szeregach, namawiając do tego 
swoich kolegów, miał się wyrazić: „Byłem w wojsku pruskim, tam jako Polak 
byłem podejrzewany i obserwowany, ale zapewniam Pana, że jako człowiek by-
łem więcej szanowany, niż tu w wojsku polskim”47.

W dalszej części dokumentu zwrócono uwagę na podziały w obrębie ka-
dry oficerskiej, gdzie oficerowie francuscy stanowią grupę uprzywilejowaną, 
a także faktyczne izolowanie pułku od reszty wojska polskiego. Brak w ar-
mii polskiej jednostek organizacyjnych wyższego szczebla sprzyja podejrze-
niom, że armii tej nie będzie, poszczególne zaś jednostki zostaną dołączone 
do wojsk francuskich jako legia cudzoziemska. Sytuację tę wyzyskuje nie-
miecka propaganda.

Wszystkie te okoliczności sprzyjały nastrojom rozczarowania i zniechę-
cenia, szczególnie silnie oddziałując na postawy żołnierzy, którzy zaciągnęli 
się jedynie z  poczucia obowiązku. „Gdy doszli do przekonania, że to nie 
jest wojsko polskie, że wojska polskiego nie ma, uznali swój krok za fałszy-
wy i zaczęli myśleć o wydostaniu się48”. Nastrojom rozczarowania sprzyjały 
i różnice w traktowaniu żołnierzy na niekorzyść byłych jeńców, mimo po-
siadanego przez nich doświadczenia wojskowego. Dokonywane przez nich 
porównywania tworzonej armii z  niemiecką mogły Francuzów irytować. 
„Przy swojej nieznajomości Polski, oficerowie z  armii francuskiej widzieli 

45 Ibidem, k. 14.
46 Ibidem, k. 15.
47 Ibidem, k. 16–17.
48 Ibidem, k. 18. Podobne reakcje wśród ochotników z Ameryki odnotowywał Witold Tra-
wiński: część jego rozmówców rozpatrywała – „skoro tutaj polskiej armii nie ma” zgłoszenie 
(via ambasada USA w Paryżu) akcesu do armii amerykańskiej. W. H. Trawiński, Odyseja..., 
s. 179. Gromadny charakter miała próba dezercji do Szwajcarii, podjęta wiosną 1918 r. przez 
ponad 40 (!) „Holendrów”. Ibidem, s. 198.
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w tym cechy Boszów49, i bardzo łatwo było wytworzyć sobie teorię, że Pola-
cy z Poznańskiego to są pół-Bosze, którą to teorię często z ich ust słyszałe-
m”50. Zgodnie z oceną zawartą w dokumencie, na niekorzyść byłych jeńców 
zadziałała także silnie ujawniana w  ich obrębie niechęć wobec Żydów; ci 
ostatni, rewanżując się, wskazywali na nich jako element niepewny, poten-
cjalnych zdrajców. Jak wielkie nagromadziły się napięcia – świadczył o tym 
najlepiej sposób „oczyszczenia” 1 pułku.

Autor raportu sugerował także, na prawach hipotezy, że jednym z mo-
tywów czystki, skutkującej pozbyciem się żołnierzy relatywnie najlepiej 
wyszkolonych i o doświadczeniu bojowym, mogła być próba doprowadze-
nia do sytuacji, w której konieczne będzie wycofanie pułku z  linii bojowej 
na tyły. Wskazywał tu na zasłyszaną od jednego z  byłych jeńców opinię, 
że dla niektórych żołnierzy armia polska pełni rolę swoistej przechowal-
ni, chroniącej przed służbą na froncie. Pragnąc jej uniknąć, podszywali się 
pod polskość, a dostawszy się do armii, przynieśli z sobą atmosferę demo-
ralizacji i  intryg – kierowaną przeciw ludziom zgłaszającym się do wojska 
z powodów patriotycznych, w tym w szczególności okazującym im niechęć 
Polakom z zaboru pruskiego, byłym jeńcom z armii niemieckiej51. Dowódz-
two pułku nie jest w stanie okiełznać szkodliwej agitacji, gdyż między nim 
a  jego żołnierzami nie ma należytego związku; stanu umysłów wojska nie 
zna, a otacza się ludźmi pozbawionymi w nim autorytetu.

Poza stwierdzeniem, że wytworzony stan rzeczy niepokoi Komitet Na-
rodowy, nie posiada on jednak jak dotąd instrumentów pozwalających na 
skuteczniejsze kontrolowanie sytuacji w wojsku, dokument pozbawiony był 
konkluzji. W  szczególności nie zawierał postulatów zmian personalnych, 
chociaż uważna jego lektura mogła doprowadzić do przekonania o ich ce-
lowości. Konkluzją niewypowiedzianą wprost, ale w świetle całości oczywi-
stą, była sugestia szkodliwości akcji usunięcia z pułku byłych jeńców. Żad-
ne konieczności wojskowe jej nie wymagały, właściwym jej powodem były 
uprzedzenia i intrygi, osłabiła ona, a nie wzmocniła wojsko, nie wygaszono 
napięć, wyrządzono wielu ludziom niezasłużona krzywdę, polityczne zaś 
korzyści odnieśli Niemcy. 

Ryzykowną częścią wywodów była próba usprawiedliwienia zachowania 
setki zwolnionych z wojska byłych jeńców, którzy mimo indagacji podtrzy-
mali swą decyzję odmowy dalszej służby. Argument, że w ich ocenie wojsko 

49 „Bosz”, franc. le Boche – pogardliwe określenie Niemca podczas I  wojny światowej, 
w użyciu także w wojskach brytyjskich.
50 CAW-WBH, Armia gen. Hallera, sygn. I.123.13.16, [Komitet Narodowy Polski – Wydział 
Wojskowy], Sur les incidents au I  Régiment des Chasseurs de l’Armée Polonaise et sur la 
nécessité de certaines réformes dans cette Armée, 1918 r., k. 19.
51 Ibidem, k. 20–21.



Krzysztof Kawalec: Incydent. Komitet Narodowy Polski wobec perspektywy usunięcia z Armii Polskiej... 123

to było za mało polskie, za bardzo zaś francuskie52, chociaż zapewne uza-
sadniony, niekoniecznie musiał podobać się adresatom dokumentu. Kry-
tycznych akcentów, które Francuzi mogli wziąć do siebie, było w nim wię-
cej. Osobne miejsce zajmowała tu ocena poczynań dowódcy pułku, nega-
tywna, chociaż formułowana oględnie. Kluczowe znaczenie miał – używając 
współczesnych nam pojęć – zarzut niewłaściwego działania w warunkach 
kryzysowych, wynikły z błędów w ocenie sytuacji i zastosowania niewspół-
miernych środków. Zawinił tu – jak sugerowano – nie tyle brak dobrej woli, 
ile brak więzi z powierzonym sobie wojskiem, pociągający za sobą uzależ-
nienie się od opinii ludzi, którzy nie powinni się w tym wojsku znaleźć.

Interesujące wydaje się porównanie opinii zawartej w  dokumencie 
z  wizerunkiem pułkownika Jasińskiego, zawartym we wspomnieniach 
Witolda Trawińskiego. Chociaż kreślony z  wyraźnym sentymentem, nie 
wypada on wiele lepiej. Z  kart pamiętnika wyłania się obraz człowieka 
mało przewidywalnego w  swoich reakcjach, o  niestabilnym usposobie-
niu, impulsywnego, w  kontaktach z  ludźmi niegrzeszącego poczuciem 
taktu; łatwo też uprzedzającego się do ludzi na podstawie zasłyszanych 
plotek. Nie są to cechy wyróżniającego się dowódcy. Z  Polską łączyło 
płk. Jasińskiego nazwisko i  pochodzenie. Języka polskiego nie znał – ze 
wspomnień Trawińskiego nie wynika, by próbował przyswoić go sobie 
choćby w  minimalnym zakresie53 – sentymentu zaś nie ujawniał, emo-
cjonalnie identyfikując się z  Francją. Powierzonych sobie żołnierzy trak-
tował początkowo nieufnie, chociaż z czasem się do nich na swój sposób 
przywiązał. Nie był jednak w  stanie, a  chyba i  nie próbował, zrozumieć 
ich mentalności. Uformowany podczas służby w  koloniach, nie bardzo 
potrafił dostrzec różnice dzielące żołnierzy, którzy do szeregów zgłosi-
li się na ochotnika, kierując się motywacją patriotyczną, od tych, którzy 
w  wojsku znaleźli się z  przymusu (nawet jeśli – jak w  Legii Cudzoziem-
skiej – formalnie rzecz biorąc był to dobrowolny kontrakt). Kapitalną 
tego ilustracją była jego reakcja na wiadomość, że ochotnicy z  Ameryki 
zawstydzeni przywilejem wyższego żołdu zasilili składkowymi pieniędz-
mi polski sierociniec pod Paryżem. Pułkownik nie ukrywał zdziwienia. 

52 Ten stan rzeczy doskwierał i dowódcom, jeśli byli Polakami z armii innej niż francuska: 
płk Leon Pachucki, dowódca formującego się 2 pułku, w  liście do prezesa KNP z  2 lipca 
wśród różnych problemów natury organizacyjnej oraz dyscyplinarnych uskarżał się także 
na konieczność korespondencji w  języku francuskim, kłopotliwą dlań, gdyż narzucającą 
upokarzającą zależność od adiutanta, ale niewłaściwą także z  powodów szerszych. Jeśli 
armia jest autonomiczna – wykazywał – korespondencja powinna być wyłącznie w  języ-
ku polskim. Muzeum Niepodległości, Korespondencja do Romana Dmowskiego, sygn. 
A.100/2, k. 109.
53 Zaledwie raz zdarzyło mu się odczytać przygotowaną przy pomocy kapelana pułku 
mowę po polsku. W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 207.
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„Gdyby – miał powiedzieć – po otrzymaniu premii połowa z  nich upiła 
się i nie stawiła do służby, to bym to lepiej rozumiał...”54. 

W dokumencie nie poddano analizie możliwego wpływu zmieniającej 
się sytuacji militarnej w  kontekście życiowych perspektyw byłych jeńców, 
również tych, którzy zgłosili się do tworzonego wojska, kierując się głównie 
motywacją narodową. Przed porażką ostatniej z ofensyw (15 lipca) od wio-
sny 1918 r. wojska niemieckie utrzymywały inicjatywę. W czwartym roku 
wojny mogło to sprawiać wrażenie zbliżającego się rozstrzygnięcia – z oczy-
wistymi katastrofalnymi konsekwencjami osobistymi dla żołnierzy armii 
pozbawionej własnego państwa55. Perspektywa powrotu do domu oddala-
ła się na czas nieokreślony. Prócz wątpliwości co do polskiego charakteru 
tworzonego na ziemi francuskiej wojska i  irytacji przejawami nonszalancji 
oraz bałaganu, na nastrojach i kalkulacjach żołnierzy mógł ważyć także lęk 
o  rysującą się niepewnie przyszłość. Bardzo możliwe, że gdyby Dmowski 
przeprowadził rozmowy z usuniętymi z pułku byłymi jeńcami miesiąc póź-
niej, odsetek kategorycznie odmawiających służby w  wojsku okazałby się 
niższy. Ze ściśle merytorycznego punktu widzenia nieuwzględnienie sygna-
lizowanego czynnika było zapewne słabością zaprezentowanej w  raporcie 

54 Ibidem, s. 217. Podczas II wojny światowej armie nauczyły się cenić walory tego rodzaju 
materiału ludzkiego, którym dysponował płk Jasiński i z którym nie bardzo sobie radził. Ale 
także i  w  poprzedniej wojnie dostrzegł je przeciwnik, tworząc z  takich żołnierzy oddziały 
szturmowe. Zresztą również dowództwo francuskie, uruchamiając zaciąg ochotniczy do pol-
skiego wojska, brało pod uwagę wartość pozyskanego w taki sposób żołnierza. Wyzyskanie 
tego potencjału wymagało jednak większej troski o przydzieloną wojsku kadrę dowódczą.
55 O „strachajłach” wieszczących upadek Francji, „złych duchach” wykazujących bezcelowość 
walk z Niemcami w przededniu ich zwycięstwa pisał i Trawiński zob. idem, Odyseja..., s. 206, 
208. Jego opinię zestawić warto z uwagami zawartymi w listach Polaka służącego w armii pru-
skiej, po drugiej stronie linii frontu, Józefa Iwickiego. Te z wiosny 1918 r. brzmiały znacząco 
inaczej niż pisane jesienią roku poprzedniego, kiedy akcentował trwałość militarnego impa-
su i brak możliwości osiągnięcia przewagi nawet przez stronę angażującą największe środki. 
Z myślą o Niepodległej. Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej 
(1914–1918), wybór, wstęp i oprac. A. Juzwenko, Wrocław 1978, s. 222, 250, 257, 259. W przy-
padku gdy obok zaniepokojenia sytuacją militarną zaznaczały się obiekcje generalnej natury, 
krytycyzm zaznaczał się silniej. Argumenty przeciw udziałowi byłych jeńców w polskim wojsku 
wysuwały środowiska lewicowe właściwie od początku, krytykując dekret prezydenta Francji, 
a potem towarzyszące tworzeniu wojska poczynania. Zob. AAN, KNP,  sygn. 178 [Mf 20904], 
Sekretariat Jeneralny KNP. Pisma dot. armii pol. we Francji, „Zjednoczenie i niepodległość”, 
Związek Komitetów propagandy, Okólnik nr 23, Paryż 15 VI 1917 r., k. 66. Zob. S. Jasieńczyk, 
Armia Polska we Francji, „Głos Polski” 1917, nr 1 [27 VII], [k. 119]. Przedstawiciele polskiej mi-
sji wojskowej w Londynie w drugiej połowie maja 1918 r. otrzymali list, którego autor w okrop-
nej, popstrzonej rusycyzmami polszczyźnie groził „panom szlachcie”, posyłającym ludzi do 
„szlachtuza na zabicie”, utratą życia w zamachu bombowym. Oczywiście trudno tu spekulować 
na temat tła całej akcji. CAW-WBH, Armia gen. Hallera, sygn. I.123.12.10, Korespondencja – 
sprawy poufne, 17 V 1918 r., b.p.
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interpretacji; uwzględniając wszakże racje polityczne, chyba jednak rozsąd-
niej było o nim nie wspominać.

Z obecnej perspektywy kontrowersyjnie brzmieć mogą te partie doku-
mentu, które odnosiły się do obecności w wojsku Żydów. Najprościej byłoby 
sprowadzić zawarte w nich sugestie do uprzedzeń jego autora. Odnotujmy 
wszakże, że krąg podobnie uprzedzonych był szerszy. Opinie negatywne, 
nieraz formułowane w sposób drastyczny, przeważają w przytaczanym pa-
miętniku Trawińskiego, a tego rodzaju świadectw jest więcej56. Przyjmijmy 
zatem ostrożnie, że zaznaczanie się napięć było faktem, problem zaś zasłu-
guje na monograficzne badania.

Epilog

Prześledzenie całej drogi wytworzonego dokumentu, jak i  jego wszyst-
kich skutków wymagałoby kwerendy w  archiwach francuskich. W  swojej 
powojennej relacji Dmowski konstatował pozytywny finał podjętych dzia-
łań. „Zajście zostało załagodzone. Oficerowie, którzy zgrzeszyli nietaktem, 
zostali pouczeni, jak nadal postępować. Żołnierze z zaboru pruskiego, któ-
rzy wrócili do szeregów, zostali przeniesieni do dwóch pozostałych pułków 
tej samej dywizji”57. I tak chyba było. Planowanej czystki w innych oddzia-
łach polskich nie przeprowadzono; powodzenie starań zwolnionych z puł-
ku żołnierzy o  ponowny zaciąg – w  innych pułkach – potwierdza relacja 
Trawińskiego. Gdyby wysunięte przeciw nim zarzuty pozostały w mocy, nie 
otrzymaliby zgody – byliby uznawani za jeńców, ze wszystkimi konsekwen-
cjami. Płk Jasiński po wojnie pozostał we Francji; wedle pogłosek, które 
obiegały wojsko, nie został przyjęty do Armii Polskiej podczas ponownego 
zaciągu oficerów francuskich przed wyjazdem jednostek tejże armii do Pol-
ski lub też sam nie wyraził zgody na wyjazd58. 

Cały epizod zasługuje na uwagę z kilku powodów. Na pewno istotne były 
względy wskazywane w relacji Dmowskiego. Polityczne implikacje decyzji 
o wycofaniu z armii wszystkich żołnierzy z zaboru pruskiego byłyby nieko-
rzystne, chociaż trudno kategorycznie wyrokować na temat skali możliwe-
go problemu. Jak wiadomo, w  grudniu 1918 r. wybuchło w  Wielkopolsce 

56 Problem dostrzegano i na zewnątrz. „Mniej więcej do początku 1918 r. ta Judeo-Polska 
[...] raczej nas ośmieszała – wspominał przebywający wówczas w stolicy Francji kresowy zie-
mianin, Hipolit Korwin-Milewski – Potem, gdy z zezwolenia Wilsona posypali się ochotnicy 
amerykańscy, jeńcy Polacy z niemieckiego i austriacko-włoskiego frontu, to wojsko dorosło 
do kilkudziesięciu tysięcy ludzi i w decydującej chwili (18 VII 1918 r.) walecznie się popisało 
[...]” H. Korwin-Milewski, Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855–1925), Poznań 1930, s. 236.
57 R. Dmowski, Polityka polska..., s. 297–298.
58 W. H. Trawiński, Odyseja..., s. 256–257, 294.
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powstanie przeciw Niemcom – co potwierdzało tezę, że jej polska ludność 
nie chce dłużej znosić panowania pruskiego. Abstrahując wszakże od tego, 
że pół roku wcześniej trudno było przewidzieć bieg wypadków, wcześniej-
szy udział ochotników z  Wielkopolski w  walce z  Niemcami miał swoją 
wagę w dyplomatycznych staraniach o wsparcie powstania. Nie byłoby go, 
gdyby – na przełomie czerwca i lipca 1918 r. – spalił na panewce w atmos-
ferze skandalu. 

Drugim istotnym powodem były problemy politycznej natury, związane 
z  organizacją oraz funkcjonowaniem tworzonego we Francji wojska. W  grę 
wchodziły tu przede wszystkim kwestie praktyczne związane ze ścieraniem się 
wpływów kilku ośrodków – podporządkowanej francuskiemu Ministerstwu 
Wojny Francusko-Polskiej Misji Wojskowej59, Komitetu Narodowego Polskie-
go, a do czasu także i ambasady rosyjskiej w Paryżu60 – ale bodaj ciekawsze są 
te, które mogłyby stanowić element rozwiązań systemowych. Problemy zwią-
zane z  kształtem relacji między władzami cywilnymi a  wojskiem – aby bez 
ograniczania sprawności tego ostatniego, zapewnić mu swobodę ruchów jedy-
nie w takich ramach, które są niezbędne – są aktualne do dziś. 

I wojna światowa stanowiła przykład konfliktu zdominowanego, przynaj-
mniej w pierwszej jego fazie przez planistów wojskowych, działających niemal 
bez kontroli. Modelowym tego przykładem były naturalnie poczynania Nie-
miec na przełomie lipca i sierpnia 1914 r., wszakże przejawy daleko idącej swo-
body sił zbrojnych w planowaniu i podejmowaniu działań o istotnych implika-
cjach politycznych zaznaczyły się także w działaniach obu krajów zachodnich, 
Wielkiej Brytanii i Francji, w których przewaga władz cywilnych nad siłami 
zbrojnymi wydawała się niezachwiana61. Z tymi problemami zetknął się i pa-
ryski Komitet Narodowy Polski, próbując wejść w  rolę instytucji efektywnie 
kontrolującej tworzoną we Francji Armię Polską. Pomijając w tym miejscu jako 
zagadnienie osobne kwestie instytucjonalne oraz polityczne związane z  za-
kresem kompetencji zaopatrujących armię w  potrzebne jej środki instytucji 
francuskich oraz aspirującego do wyłącznej nad nią kontroli politycznej KNP, 
okazało się, że Komitet miał przeciwko sobie także zachowania dyktowane kor-
poracyjną solidarnością, ujawnione z wielką siłą w obrębie korpusu oficerskie-
go tworzącej się armii. Wojsko traktowało siebie jak odrębny świat, zamknięty, 
lepszy od cywilnego – broniąc się przed ingerencją z zewnątrz, w imię koniecz-
ności dyktowanych przez wojnę i jej potrzeby, które z natury rzeczy rozumiało 

59 CAW-WBH, Armia gen. Hallera, sygn. I.123.12.7, Zbiór analityczny dokumentów doty-
czących Armii Polskiej organizowanej we Francji.
60 Zob. K. Kawalec, Roman Dmowski, Poznań 2016, s. 289, 300. Zob. też: J. Pajewski, Wokół 
sprawy polskiej. Paryż – Lozanna – Londyn 1914–1918, Poznań 1970, s. 199.
61 Zob. I. F. W. Beckett, The Great War 1914–1918, wyd. 2, London 2007, s. 149–162.
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lepiej i pełniej niż cywile – niespecjalnie się przejmowało sprawami ważnymi 
dla tych ostatnich. 

Trudno o  lepszą ilustrację tego rodzaju postaw, jak i  ich opłakanych 
skutków, niż relacjonowany incydent, do którego doszło w ostatniej deka-
dzie czerwca w  1 Pułku Strzelców Polskich. Z  perspektywy KNP podjęte 
w pułku działania postrzegane były jako szkodliwe, podjęte przez ludzi bez 
wyczucia, wyobraźni  i  bez zainteresowania dla potrzeb odradzającego się 
państwa. Jakkolwiek KNP nie był w stanie zażądać głów osób odpowiedzial-
nych za incydent, uczyniono wiele, by nie mógł się powtórzyć. Organizując 
jesienią 1918 r. Komisję Wojskową KNP – organ mający na celu zapewnie-
nie jedności prac naczelnego dowództwa oraz wszystkich instytucji polskich 
zajmujących się sprawami wojska, łącznie z KNP – postarano się o statuto-
wą przewagę w niej polityków cywilnych. I  tak, zgodnie z zatwierdzonym 
1 października 1918 r. regulaminem Komisji, Komitet zastrzegł dla siebie 
zarówno wszystkie kwestie polityczne, prawo nominacji naczelnego wodza, 
jak i opiniowania wszystkich wojskowych nominacji od szczebla pułkowni-
ka w górę. Na czele trzyosobowego ciała stać miał wprawdzie głównodowo-
dzący (od 4 października gen. Józef Haller), ale decyzje podejmowane być 
miały większością głosów62.

Oceniając rozwiązania wypracowywane przez KNP jako pewną systemo-
wą całość, przyjąć można, że stanowiły one formę realizacji idei cywilnego 
zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Czy ideę tę, w krajach zachodnich fun-
damentalną, zaakceptowano w pełni świadomie, z pobudek pryncypialnych, 
czy raczej zaważyły tu doświadczenia związane z formowaniem armii i politycz-
nymi problemami, które zdarzało się stwarzać wojskowym, niekontrolowanym 
wystarczająco skutecznie przez KNP – trudno jednoznacznie rozstrzygać. 

Odnotujmy tu, jako swego rodzaju postscriptum, że władze odrodzonej 
Polski nie skorzystały z  rozwiązań wypracowanych jesienią 1918 r. przez 
KNP. Kwestia relacji między wojskiem a władzami cywilnymi, jak wiele in-
nych, została uwikłana w spór polityczny pomiędzy zwolennikami a prze-
ciwnikami Komendanta. Piłsudski, jak wiadomo, spór ten wygrał; prefero-
wane zaś przezeń rozwiązania, widoczne już w dekrecie Naczelnika Państwa 
o organizacji najwyższych władz wojskowych (1 stycznia 1921 r.), de facto 
uwalniały wojsko od kontroli czynników cywilnych63. 

62 CAW-WBH, Armia gen. Hallera, sygn. I.123.176 [Korespondencja i umowy dotyczące 
organizacji Armii Polskiej we Francji i uznania jej przez władze sojusznicze], Regulamin 
Komisji Wojskowej Komitetu Narodowego Polskiego, s. 1–3. 
63 P. K. Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 
Wrocław 2011, s. 175–182. Zob. też: P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921–1926, War-
szawa 1981, s. 182–186.
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STRESZCZENIE

Krzysztof  Kawalec , Incydent. Komitet Narodowy Polski wobec 
perspektywy usunięcia z Armii Polskiej we Francji ochotników 

wywodzących się spośród jeńców z armii niemieckiej (lipiec 1918 r.).

W drugiej połowie czerwca 1918 r., bezpośrednio po wprowadzeniu do walki 
jednostek 1 Pułku Strzelców Polskich, doszło w nim do kilku wypadków dezercji 
na stronę nieprzyjaciela. Próba wyjaśnienia sytuacji, podjęta przez dowództwo puł-
ku, doprowadziła do przekształcenia się incydentu bez znaczenia w poważny kon-
flikt groźny dla spoistości Armii Polskiej tworzonej we Francji od sierpnia 1917 r., 
a mający też i szersze implikacje polityczne.

Wydarzenie to wywołało zaniepokojenie Komitetu Narodowego Polskiego – in-
stytucji powstałej w sierpniu 1917 r., reprezentującej sprawę polską na Zachodzie. 
KNP zakwestionował kroki podjęte przez władze wojskowe; wobec zaś wagi proble-
mu zadanie zbadania i wyjaśnienia sytuacji wziął na siebie sam jego prezes, Roman 
Dmowski. W  zasobie CAW znajduje się obszerny, 22-stronicowy raport będący 
plonem podjętej akcji.

Szersze tło wydarzeń stanowiły zaznaczające się problemy natury organizacyj-
nej oraz politycznej, za sprawą których akces do formującej się armii był dla wielu 
ochotników rozczarowaniem, obok – jak można przypuszczać – klęsk armii alianc-
kich wiosną 1918 r. Poza tym cały incydent jest interesujący w  kontekście relacji 
pomiędzy władzami cywilnymi a  wojskiem: odmiennych priorytetów, hierarchii 
potrzeb i wrażliwości.

S łowa k luczowe: Armia Polska we Francji, Wielka Wojna, Roman Dmowski, 
dezercje, 1 Pułk Strzelców Polskich

SUMMARY

Krzysztof  Kawalec ,  An incident. Polish National Committee on the 
perspective of defection from the Polish Army in France of the soldiers 

recruted from polish POW of the German army (July 1918)

In the second half of June 1918, right after introducing the 1st Polish Rifle Regi-
ment into battlefield, several desertions to the enemy’s side occured. The command 
of  the regiment’s attempt at clarifying the situation caused that the meaningless in-
cident transformed into a serious conflict, dangerous for the cohesion of the Polish 
army created in France since August 1917 and also having wider political implica-
tions. 

This event alarmed the Polish National Committee – the institution established 
in August 1917, representing the Polish cause in the West. PNC questioned the 
steps taken by the military authorities; in view of the significance of the prob-
lem Roman Dmowski, president of the organization, himself took on the task 
of examining and clarifying the problem. The Central Military Archives contain 
a thorough, 22-page report that is the result of this action.



Krzysztof Kawalec: Incydent. Komitet Narodowy Polski wobec perspektywy usunięcia z Armii Polskiej... 129

A broader background of the events was constituted by the problems of or-
ganizational and political nature, causing that the accession to the emerging army 
turned out to be a  disappointment for many volunteers – as well as the defeats 
of  the allied armies in spring 1918. Moreover, the whole incident is interesting in 
the context of relations between civil authorities and the army: their different pri-
orities, hierarchy of needs, and also sensitivity. 

Key words : Polish Army in France, Great War, Roman Dmowski, desertions, 
1st  Polish Rifle Regiment

РЕЗЮМЕ

Кшишто ф Кав а лец, Инцидент. Польский национальный комитет 
в контексте перспективы ликвидации из Польской Армии во Франции 

добровольцев – военнопленных из немецких войск (июль 1918 г.)

Во второй половине июня 1918 г., непосредственно после введения 
в военные действия отрядов 1 Полка Польских Стрелков, в них произошло 
несколько инцидентов дезертирства. Попытка выяснить ситуацию, которую 
предприняло командование полка, привела к  увеличению конфликта, со-
здав угрозу слаженности польской армии, создаваемой во Франции с  авгу-
ста 1917  г. Этот конфликт возымел также и  более широкие, политические, 
последствия. 

Это происшествие вызвало беспокойство Польского национального коми-
тета (ПНК) – организации, образованной в августе 1917 г., представляющей 
польские дела на западе. Комитет поставил под сомнение шаги, предприня-
тые военным командованием, а исследование и выяснение ситуации, прини-
мая во внимание ее значение, взял на себя Роман Дмовски, возглавлявший 
ПНК. В Центральном военном архиве хранится 22-страничный рапорт, явля-
ющийся результатом предпринятых действий.

Более широкий контекст событий составляли проблемы организационно-
го и политического характера, которые привели к разочарованию многих из 
тех, кто желал добровольно присоединиться к формирующейся армии (мож-
но предположить, что это разочарование коснулось и  поражения союзных 
войск весной 1918 г.). Кроме того, весь инцидент любопытен в контексте от-
ношений между гражданской властью и армией – их различий в приоритетах 
и восприятии ситуации, а также в их иерархии потребностей.

Ключевые слов а :  польская армия во Франции, Великая война, Роман 
Дмовски, дезертирства, 1-й Полк Стрелков Польских



Juliusz S .  Tym

Drogi do powstania wielkopolskiego. 
Spojrzenie z perspektywy stulecia

Powstanie jest aktem radykalnym, mającym charakter zbrojnego wystą-
pienia ludności, nierzadko paramilitarnie zorganizowanej, często w samo-
obronie samorzutnie sięgającej po broń. Z perspektywy stulecia ponownie 
zasadne staje się pytanie o  źródła radykalizmu rdzennych Wielkopolan, 
czyli Polaków zamieszkujących w 1918 r. obszar określony przez pruskiego 
zaborcę mianem Prowincji Poznańskiej i będących poddanymi cesarza nie-
mieckiego. Wybuch powstania wielkopolskiego był zjawiskiem spontanicz-
nym, które z chwilą oddania pierwszych strzałów 27 grudnia 1918 r. w Po-
znaniu wymknęło się spod kontroli ówczesnych formalnych decydentów 
po stronie polskiej – Naczelnej Rady Ludowej, a zarazem zaskoczyło stronę 
niemiecką, która jego wybuch w znacznej mierze sprowokowała, choć nie 
to było jej zamiarem.

Fenomen powstania wielkopolskiego polegał między innymi również na 
tym, że nie zdążyły jeszcze zamilknąć karabiny, gdy po obu stronach kon-
fliktu pojawiły się pierwsze publikacje na temat jego genezy i przebiegu wy-
darzeń bądź roli poszczególnych przywódców1. W kolejnych latach publika-
cji na ten temat przybywało. Po stronie polskiej przy Dowództwie Okręgu 
Korpusu VII powołano do życia Referat Historyczny z kpt. Tadeuszem Fen-
rychem na czele, który współpracował z Wojskowym Biurem Historycznym 

1 K. Rzepecki, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27 XII 1918, Poznań 1919; idem, Oswo-
bodzenie Poznania 27 XII 1918 – 5 I 1919, Poznań 1923; S. Rybka, Zerwane Pęta, Karty z pa-
miętnika porucznika Stanisława Rybki. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej i powstania 
polskiego w Poznaniu 1918–1919, Poznań 1919; idem, Tajemnica 27 grudnia. Dziesiąta roczni-
ca powstania wielkopolskiego, Poznań 1928; B. Hulewicz, Powstanie Wielkopolskie. Przyczynek 
do dziejów przewrotu z  listopada i  grudnia 1918, Zamość 1920; F. Vossberg, Der  polnische 
Aufstand in seiner Entstehung. Die Vorbereitungen zum polnischen Aufstande in der Provinz 
Posen im November/Dezember 1918, Berlin 1919.
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kierowanym przez jednego z szefów sztabu Dowództwa Głównego Sił Zbroj-
nych w byłym zaborze pruskim gen. bryg. Juliana Stachiewicza. Z inicjaty-
wy pierwszego dowódcy powstania gen. bryg. Stanisława Taczaka powołano 
do życia Towarzystwo do Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919. Przystąpiono do wydawania czasopism kombatanckich, między 
innymi „Rocznika Związku Weteranów Powstań Narodowych”. Jednak po-
mimo upływu 20 lat i przyrostu publikacji w 1939 r. badania nad dziejami 
powstania wielkopolskiego znajdowały się nadal w fazie początkowej.

Klimat polityczny po II wojnie światowej nie sprzyjał prowadzeniu rzetel-
nych badań nad dziejami powstania wielkopolskiego. W ówczesnej historio-
grafii dominowało podejście ideologiczne. Dodatkową przeszkodą były stra-
ty wojenne w materiale archiwalnym, w tym zniszczenie archiwum Referatu 
Historycznego Dowództwa Okręgu Korpusu VII2. Dopiero od 1958 r. można 
mówić o ponownym rozpoczęciu badań nad dziejami tego zrywu niepodle-
głościowego Wielkopolan. Z tego powodu opublikowane w 1963 i 1965 r. nie-
pełne bibliografie powstania wielkopolskiego obejmowały łącznie około 2  tys. 
publikacji3. Kolejne kryzysy systemu komunistycznego i związane z nimi prze-
łomy i przemiany polityczne powodowały, że w następnych dekadach częściej 
można było próbować podejmować rzetelne badania nad powstaniem wielko-
polskim. O ich postępie świadczą publikacje analizujące stan badań i naukową 
przydatność literatury przedmiotu4. Ośrodkiem naukowym, który w naturalny 
sposób przewodził tym badaniom, był Poznań. Z  inicjatywy prof. Zdzisława 
Grota w 1971 r. zorganizowano w Kościanie seminarium poświęcone udziało-
wi społeczeństwa ziemi kościańskiej w powstaniu wielkopolskim. Otworzyło 

2 J. Karwat, Działalność Referatu Historycznego DOK VII i jego współpraca z Towarzystwem 
dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego, „Studia i Materiały do Historii Wojsko-
wości” 1994, t. 36, s. 245–255.
3 Bibliografia historii Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, oprac. S. Kubiak, Poznań 
1963; S. Kubiak, Materiały bibliograficzne do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 
Na podstawie zawartości prasy Poznania z  lat 1919–1939, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 1965, nr 5, s. 165–222.
4 Z. Grot, Historiografia powstania wielkopolskiego [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918–1919, 
red. nauk. Z. Grot, Poznań 1968, s. 14–28; idem, Postulaty badawcze nad dziejami Powstania 
Wielkopolskiego, „Zeszyty Naukowe UAM. Historia” 1970, z. 10, s. 7–14; L. Gomolec, Polska 
literatura historyczna o Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 roku w ostatnim 25-leciu (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Kujaw), „Ziemia Kujawska” 1971, t. 3, s. 171–186; B. Piotrowski, Nie-
miecka publicystyka i historiografia o Powstaniu Wielkopolskim (1918–1919) [w:] Wielkopolska 
a Powstania Śląskie 1919–1928. Materiały z sesji naukowej, red. nauk. B. Polak, Leszno 1977, 
s. 76–106; A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie w historiografii niemieckiej, „Kronika Wiel-
kopolski” 1978, nr 4, s.  57–67; idem, Stan badań nad Powstaniem Wielkopolskim, „Kronika 
Wielkopolski” 1988, nr 2, s. 54–60; idem, Stan badań nad historią Powstania Wielkopolskiego, 
„Dzieje Najnowsze” 1998, nr 4, s. 107–124. Zob. także: Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Bi-
bliografia w wyborze, oprac. B. Nowak, wstęp M. Rezler, Poznań 1988.
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ono cykl corocznych seminariów, które w 1975 r. zostały przerwane przez ów-
czesne władze polityczne. Owocem seminariów kościańskich było między in-
nymi opracowanie Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 (artykuły i przyczynki), 
zawierające 13 rozdziałów prezentujących dobrze udokumentowane źródłowo 
i cenne ustalenia5. W latach osiemdziesiątych XX w. badania nad dziejami po-
wstania wielkopolskiego stały się jednym z  głównych obszarów badawczych 
środowiska historyków związanego z  ówczesną Wyższą Szkołą Inżynierską, 
a obecnie Politechniką Koszalińską, która od 1985 r. organizuje konferencje na-
ukowe pod hasłem „Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wiel-
kopolskiego”. W latach 1985–1999 zorganizowano osiem takich konferencji6.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. w  tematyce badań nad dziejami po-
wstania wielkopolskiego pojawiły się zagadnienia, które wcześniej z  wielu 
względów nie były w pełni i rzetelnie eksplorowane. Do tych zagadnień należy 
problematyka użycia Wojsk Wielkopolskich na Kresach Wschodnich w wojnie 
z Ukraińcami, a następnie w wojnie z bolszewicką Rosją7. To również zagadnie-

5 Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 (artykuły i przyczynki), red. nauk. B. Polak, Kościan 
1975. Na temat roli i znaczenia seminariów kościańskich: B. Miśkiewicz, Seminaria Kościań-
skie o powstaniu wielkopolskim 1918–1919 [w:] Wielkopolanie w walce o granicę wschodnią 
Rzeczypospolitej 1918–1920. XIV Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielko-
polskiego 1918–1919, red. nauk. E. Śliwiński, Kościan 2003, s.  11–24; B. Polak, Powstanie 
wielkopolskie i wojna wielkopolsko-niemiecka 1918–1919. Źródła, stan badań, postulaty ba-
dawcze, „Z Dziejów Walk o Niepodległość” 2015, t. 3, s. 108–120.
6 Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. Materiały z V Ogólnopolskiego Se-
minarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, red. nauk. B. Polak, Koszalin 1986; Biogra-
fistyka Powstania Wielkopolskiego. Materiały z  VI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków 
Powstania Wielkopolskiego, red. nauk. B. Polak, Koszalin 1987; Prawdy i  fikcje powstania 
1918–1919. Materiały z VII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopol-
skiego, red. nauk. B. Polak, Koszalin 1987; Rola Wielkopolski w odbudowie państwa polskie-
go 1918–1919. Materiały z  IX Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielko-
polskiego, red. nauk. B. Polak, Koszalin 1989; Niemcy a Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. 
Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, red. nauk. 
B.  Polak, Koszalin 1994; Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Źródła – stan badań – postula-
ty badawcze. X Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, red. nauk. 
B.  Polak, Koszalin 1997; Powstania w Wielkopolsce XVIII–XX w. Materiały z XI Ogólnopol-
skiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, red. nauk. B. Polak, Koszalin 1999; 
Ziemia kościańska w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919. Materiały z XII Ogólnopolskiego 
Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, red. nauk. B. Polak, Koszalin 1999; Wiel-
kopolanie w  walce o  granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918–1920. XIV Ogólnopolskie Se-
minarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, red. nauk. B. Polak, E. Śliwiński, Kościan 
2003; B.  Polak, Dorobek, stan i perspektywy badań nad historią wojskową w Politechnice Ko-
szalińskiej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (dalej: PHW) 2001, nr 2 (187), s. 181–196.
7 B. Polak, Działania Wojsk Wielkopolskich na Froncie Litewsko-Białoruskim (kwiecień – 
grudzień 1919), „Lituano-Slavica Posnaniensia Studia Historica” 1990, t. 4, s. 91–109; idem, 
Oddziały Wojska Wielkopolskiego pod Lwowem w  1919 r., „Mars. Problematyka i  Historia 
Wojskowości. Studia i Materiały” (Warszawa – Londyn) 1994, t. 2, s. 35–52.
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nie dziejów oddziałów, które z rozmaitych względów odbiegały od ówcześnie 
ogólnie obowiązujących standardów. Takim oddziałem był poznański „Bata-
lion Śmierci”, o którym wcześniej zbyt wiele pisać nie było można8.

W pierwszej dekadzie XXI w. ukazało się kilkadziesiąt różnych publika-
cji, spośród których wymienić należy między innymi prace o  charakterze 
biograficznym – słownik powstańców9, a także najnowszą listę strat powsta-
nia wielkopolskiego, która pomimo rozmiarów kwerendy traktowana jest 
przez część historyków jako kontrowersyjna, przede wszystkim ze wzglę-
du na przyjętą cezurę końcową – likwidację Frontu Wielkopolskiego, czyli 
8  marca 1920 r., jak i dlatego, że trudno uznać za straty powstańcze zgony 
osób zmarłych z powodu różnorodnych chorób10. Janusz Karwat przygoto-
wał interesujący wybór wspomnień z powstania wielkopolskiego, obejmu-
jący 21 relacji, z których aż 15 zostało opublikowanych po raz pierwszy11. 
W  2010 r. ukazała się publikacja przedstawiająca najnowszy stan badań 
o około 60 walkach powstańczych – bitwach, bojach oraz innych walkach 
i najważniejszych potyczkach12. Ważnym – aczkolwiek tylko przyczynkiem 
– był artykuł Marka Rezlera dotyczący legend i  mitów związanych z  rze-
komym szturmem Prezydium Policji w  Poznaniu w  pierwszym dniu po-
wstania13. Wzrosło również zainteresowanie zagadnieniami wcześniej mar-
ginalizowanymi, takimi jak kwestie dyscypliny armii powstańczej, a później 
Wojsk Wielkopolskich14.

Ważną pozycją w historiografii powstania wielkopolskiego, obok której 
nie można przejść obojętnie, jest obszerna, licząca 620 stron, monogra-
fia z  początku XXI w. autorstwa poznańskiego historyka Janusza Karwata 

8 M. Rezler, Poznański Batalion Śmierci [w:] Pod znakiem trupiej główki. Dzieje i  barwa 
polskich formacji śmierci, cz. 1, red. nauk. M. Wroński, Tarnowskie Góry 1998. Po raz pierw-
szy temat ten został poruszony w 1981 r., jednak skromny materiał ówczesnego mgr. Marka 
Rezlera został przez redakcję „Wojskowego Przeglądu Historycznego” zakwalifikowany do 
działu „Listy do redakcji”: idem, Nieznany oddział – poznański Batalion Śmierci, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1981, nr 2 (96), s. 336–341.
9 Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich, red. nauk. A. Czubiński, B. Polak, Po-
znań 2002.
10 W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 roku 
do 8 marca 1920 roku, Koszalin 2009.
11 Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, wybór i oprac. J. Karwat, Poznań 2007.
12 Walki Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, red. nauk. B. Polak i  M. Rezler, Koszalin 
2010.
13 M. Rezler, Patriotyzm i mit. Legenda i prawda o szturmie gmachu Prezydium Policji w Po-
znaniu 27 grudnia 1918 r., „Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały” 
(Warszawa – Londyn) 2001, t. 10, s. 33–48.
14 A. Smoliński, Morale i dyscyplina Wojsk Wielkopolskich w latach 1918–1919. Przyczynek 
do dziejów Powstania Wielkopolskiego, Toruń 2009.
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poświęcona myśli niepodległościowej oraz organizacjom niepodległościo-
wym działającym w  Wielkopolsce w  latach 1887–191915. Badania prze-
prowadzone przez jej autora, dotarcie do niewykorzystanych dotąd źródeł 
i  opracowań umożliwiły uporządkowanie dotychczasowego stanu badań, 
zweryfikowanie wielu sądów od lat obecnych w  literaturze przedmiotu, 
a  przede wszystkim szersze naświetlenie tej problematyki. Bez wątpienia 
praca ta stanowi znaczący wkład do historiografii powstania wielkopolskie-
go. Fakt, że ukazała się w elitarnej serii Wydawnictwa Poznańskiego „Wiel-
kopolska – Historia – Społeczeństwo – Kultura”, mówi sam za siebie. Dziś 
każdy, kto próbuje pisać o genezie powstania wielkopolskiego, nie może po-
minąć ustaleń Janusza Karwata. Jednocześnie od tego czasu, pomijając nie-
liczne przyczynki dotyczące lokalnych ośrodków, nikt nie dokonał dalszego 
postępu badań w tej materii.

W 2008 r. w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania wielkopolskiego ukazał 
się obszerny esej historyczny znakomitego znawcy tematu Marka Rezlera. Wy-
darzenia z lat 1918–1919 ukazane zostały jako fragment zaangażowania Wiel-
kopolan w polskie walki narodowowyzwoleńcze w latach 1794–1921. W książ-
ce tej opisano prawdziwy obraz wydarzeń, które obrosły legendą, między in-
nymi szturmu na gmach Prezydium Policji czy rzekomej niechęci marszałka 
Józefa Piłsudskiego do wielkopolskiego zrywu powstańczego. Oprócz szero-
ko zarysowanego tła politycznego zaprezentowano działania militarne, wraz 
z mało znanymi epizodami. Szczegółowo omówiono niedoceniany, ogromny 
wkład Wojsk Wielkopolskich w  zmaganiach z  bolszewicką Rosją16. Wydana 
w tym samym czasie kolejna, selektywna niestety, bibliografia powstania wiel-
kopolskiego za lata 1988–2008 przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną w Poznaniu obejmuje 1346 publikacji17.

W drugiej dekadzie XXI w. interesujące oceny na temat historiografii 
powstania wielkopolskiego i  ciekawe ustalenia dotyczące jego oddźwięku 
w wytworach kultury opublikował Janusz Karwat18. W badaniach nad dzie-
jami powstania wielkopolskiego wzrasta znaczenie biografistyki19. Z  pew-
nością jedną z najbardziej wartościowych prac tego gatunku jest biografia 
powstańca wielkopolskiego, który walczył w  szwadronie nadgoplańskim, 

15 J. Karwat, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 
1887–1919, Poznań 2002.
16 M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Spojrzenie po 90 latach, Poznań 2008.
17 Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Bibliografia za lata 1988–2008 (wybór), red. B. No-
wak, Poznań 2008.
18 J. Karwat, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w  historiografii i  kulturze. Próba analizy 
i syntezy, Poznań 2012.
19 M. Rezler, Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości, Poznań 
2013.
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a po ukończeniu Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty i krótkim 
okresie służby w piechocie, przeniósł się do kawalerii, gdzie zakończył służ-
bę w szeregach Wojska Polskiego jako dowódca Pułku Ułanów Karpackich 
w 2 Korpusie – ppłk. Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego – autorstwa Paw-
ła Politowskiego20. Niestety, wydana staraniem autora w Inowrocławiu, jest 
mało znana i nie znalazła dotychczas szerszego oddźwięku w obiegu nauko-
wym. Ponadto pojawiają się nowe opracowania ukazujące rolę i znaczenie 
lokalnych ośrodków w powstaniu wielkopolskim. Najnowszą pracą z  tego 
nurtu jest monografia dotycząca ziemi jarocińskiej autorstwa Jakuba Sta-
szaka21. Wzrosło również zainteresowanie problematyką broni i barwy, czyli 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz mundurów i znaków sił zbrojnych22. 
Spośród przyczynków warto wspomnieć o  przypomnieniu ważnej kwestii 
innego niż polskie spojrzenia na powstanie wielkopolskie, czego bardzo 
często brakuje w polskiej literaturze przedmiotu23.

* * *

Szukając źródeł radykalizmu w  Wielkopolsce, wskazać należy przede 
wszystkim przyczyny natury politycznej, które pojawiły się po tzw. akcie 
dwóch cesarzy, czyli po 5 listopada 1916 r. Historycy są dziś zgodni, że 
ten akt polityczny bez wątpienia umiędzynarodowił sprawę polską, która 
wcześniej była marginalizowana przez uczestników I wojny światowej. Dwa 

20 P. Politowski, Stanisław Wyskota-Zakrzewski (1902–1986) „W drodze do domu”, Inowro-
cław 2017.
21 J. Staszak, Nie tylko latające kompanie. Udział społeczeństwa Ziemi Jarocińskiej w Powstaniu 
Wielkopolskim i walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej w latach 1918–1921, Jarocin 2018.
22 M. Rezler, Mundur wielkopolski w latach 1918–1919, Kościan 1973; idem, Umundurowa-
nie Wojsk Wielkopolskich w  świetle przepisów Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w  b.  za-
borze pruskim, „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” (Kraków) 
1982, cz. 8, s. 77–101; Barwa i broń sił zbrojnych Wielkopolski w latach 1918–1920, red. nauk. 
B. Polak, Koszalin 1988; K. Szaładziński, L. Rościszewski, Polsce zawsze i  wszędzie służyć 
będziemy. Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918–1920, Poznań 2012; idem, Przenikają 
z ulicy odgłosy strzałów. Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918–1920, cz. 2, Poznań 2014.
23 B. Polak, Geneza i wybuch powstania w Poznaniu 27 grudnia 1918 r. w opinii niemiec-
kiego świadka [w:] Język. Rozumienie. Komunikacja, red. nauk. M. Domaradzki, E. Kulczyc-
ki, M. Wendland, Poznań 2011, s.  363–368. Artykuł ten dotyczy wspomnień niemieckie-
go nauczyciela poznańskiego gimnazjum, podporucznika rezerwy poznańskiego 20 Pułku 
Artylerii Polowej, Dietricha Vogta, powstałych w 1967 r., lecz wydanych dopiero w 1980 r. 
staraniem prof. dr. Gotholda Rhodego, który napisał do nich przedmowę. Der Grosspolnische 
Aufstand 1918/1919, Bericht, Erinnerungen, Dokumente von D. Vogt. Mit einer Einführung 
von G. Rhode, Marburg/Lahn 1980. Wspomnieć należy, że w  latach 1981–1982 ukazały się 
polskie recenzje tej publikacji: A. Czubiński, Der Grosspolnische Aufstand 1918/1919, Bericht, 
Erinnerungen, Dokumente von D. Vogt (†). Mit einer Einführung von G.  Rhode, „Kwartalnik 
Historyczny” 1981, nr 4, s. 1137–1142; B. Polak, Powstanie Wielkopolskie w oczach niemiec-
kiego świadka, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1982, nr 11, s. 133–142.
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ważne dla sprawy polskiej oświadczenia o  konieczności odbudowy nie-
podległego państwa polskiego, złożone w kolejnych miesiącach przez pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Woodrowa Wilsona 22 stycznia 
1917 r. oraz wyłoniony w  Rosji w  wyniku rewolucji lutowej rząd tymcza-
sowy 30  marca 1917 r. spowodowały radykalizację stosunków w Prowincji 
Poznańskiej i  wzrost nacjonalistycznych postaw wśród urzędników nie-
mieckich w  stosunku do Polaków. Wrogie Polakom nastroje urzędników 
niemieckich były tak silne, że nawet kolejne zmiany u steru rządów w Ber-
linie nie miały wpływu na postępowanie lokalnej administracji niemieckiej. 
Jej postawa była popierana przez tę część niemieckiej ludności prowincji, 
która reprezentowała nacjonalistyczne poglądy. Dodać należy, że w 1918 r. 
władze Prowincji Poznańskiej wydały zakaz organizowania jakichkolwiek 
uroczystości o charakterze patriotycznym oraz zjazdów polskich stowarzy-
szeń społecznych, a nawet sportowych24.

Działania władz niemieckich w  Prowincji Poznańskiej spowodowały, że 
stopień samoorganizacji społeczeństwa polskiego wzmocnił się. Na czele od-
dolnych ruchów stały lokalne elity – duchowieństwo, ziemiaństwo, prawnicy, 
lekarze i aptekarze, nauczyciele, dziennikarze, przemysłowcy, lepiej sytuowani 
przedstawiciele rzemiosła i handlu. Osoby te spotykały się nie tylko w swoich 
kręgach zawodowych, ale również w ramach lokalnych społeczności, w któ-
rych odgrywały znaczącą rolę, ponieważ stanowiły miejscowe autorytety. Ich 
głęboko zakorzenione tradycje patriotyczne i związana z tym postawa stano-
wiły wzorce dla społeczeństwa polskiego, tym bardziej że przez kolejne poko-
lenia stały na czele prowadzonej przez Polaków w zaborze pruskim „najdłuż-
szej wojny nowoczesnej Europy”. Prowadziły ją z sukcesami, co przyznali sami 
Niemcy, np. Ludwig Bernhard25. Dlatego z tych kręgów wywodziły się osoby, 
które stanęły na czele polskiego ruchu niepodległościowego w Wielkopolsce. 
Można zgodzić się z tezą wysuniętą przez Marka Rezlera, że: „W tych kręgach 
też zaczęły się w 1918 roku kształtować lokalne, terenowe «gabinet[y] cieni». 
W czasie towarzyskich spotkań, w potajemnych naradach, rozpoczął się pro-
ces dzielenia zadań i funkcji na danym terenie, w razie kryzysu lub załamania 
się systemu administracji i władzy niemieckiej”26. Szkoda jednak, że autor nie 
podjął próby sprecyzowania zakresu czasowego tego procesu. W przekonaniu 
autora niniejszego tekstu proces ten należy datować na ostatni kwartał 1918 r. 
Natomiast wcześniej – latem 1918 r. – działający w konspiracji Międzypartyjny 

24 L. Trzeciakowski, Wielkie Księstwo Poznańskie w  ostatnich latach panowania pruskiego 
[w:] Powstanie Wielkopolskie 1918–1919, red. nauk. Z. Grot, Poznań 1968, s. 40–41.
25 L. Bernhard, Das polnische Gemeinwesen im preußischen Staat. Die Polenfrage, Leipzig 
1907, 1910. Pośrednio potwierdził to później w swoich wywodach Fritz Vossberg w przywo-
łanej już pracy.
26 M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919..., s. 67.
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Komitet Obywatelski przekształcił się w  Centralny Komitet Obywatelski, na 
czele którego stanął ks. Stanisław Adamski. Komitet posiadał swoje zakonspi-
rowane struktury terenowe w  postaci komitetów działających w  większych 
miastach i powiatach Prowincji Poznańskiej.

W Komitecie główną rolę odgrywali przedstawiciele nurtu narodowo-
-demokratycznego, ponieważ konserwatyści poprzez swój legalizm i ostroż-
ność utracili popularność nie tylko w  szerszych kręgach społeczeństwa, 
ale nawet we własnym ziemiańskim środowisku, gdzie doszło do rozłamu, 
a młodsze pokolenie stanęło po stronie Narodowej Demokracji. Środowisko 
narodowo-demokratyczne w Prowincji Poznańskiej przeszło od momentu, 
kiedy w  1893 r. Roman Dmowski założył Ligę Narodową, bardzo długą 
drogę ewolucji – z  roli politycznych outsiderów na pozycję dominującego 
nurtu politycznego, który na początku XX w. utworzył Polskie Towarzystwo 
Demokratyczne odgrywające rolę organizacji politycznej berlińskiej Polonii. 
Dmowski powołał w Wielkopolsce konspiracyjną organizację „Obrona Na-
rodowa”. Ponadto przyciągał przedstawicieli młodego pokolenia zrzeszonych 
w licznych stowarzyszeniach działających w Wielkopolsce. Dzięki temu uzy-
skał znaczący wpływ na Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo 
Czytelni Ludowych, stowarzyszenia oświatowe „Samopomoc” i „Znicz” oraz 
organizującą tajne nauczanie „Wartę”, a także założoną w 1905 r. organiza-
cję „Straż”. Nastąpiło również zbliżenie z grupami politycznymi reprezen-
tującymi środowiska włościańskie27. Mówiąc o roli Narodowej Demokracji 
w Wielkopolsce, nie można pomijać jej ścisłych związków z Ligą Narodową, 
a później z Komitetem Narodowym Polskim, który w sierpniu 1917 r. został 
uznany przez państwa Ententy za oficjalną reprezentację narodu polskiego. 
Pamiętać również trzeba, że kilka tygodni wcześniej – 4 czerwca 1917 r. – 
prezydent Francji podpisał dekret o utworzeniu Armii Polskiej we Francji. 
Te wydarzenia miały wpływ na radykalizację nastrojów w Wielkopolsce, za-
równo po stronie niemieckiej, jak i polskiej.

W październiku 1918 r. doszło do dwóch ważnych wydarzeń natury po-
litycznej. Grupa posłów polskich do Parlamentu Rzeszy – Władysław Seyda 
stojący na czele Koła Polskiego, Wojciech Korfanty i ks. Antoni Stychel – 
przedłożyli postulat przyłączenia do odradzającego się państwa polskie-
go Wielkopolski, Pomorza z Gdańskiem, Górnego Śląska oraz części Prus 
Wschodnich i Zachodnich. 25 października 1918 r. ogłoszona została ode-
zwa polskich organizacji społecznych i prasy wyrażająca wolę przyłączenia 
ziem zaboru pruskiego do odradzającego się państwa polskiego28.

27 J. Karwat, Od idei do czynu..., s. 134–149.
28 Z odezwy polskich organizacji społecznych i prasy, wyrażających wolę Polaków zaboru pru-
skiego połączenia swych ziem z Polską [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Wybór źródeł, 
wybór i opracowanie A. Czubiński i B. Polak, Poznań 1985, s. 35.
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Równocześnie konspiracyjny Centralny Komitet Obywatelski (CKO) 
wzmocnił działania związane z  przygotowaniem oddziałów o  charakterze 
porządkowym. Głównymi kreatorami tych działań byli niepodległościow-
cy z  kierownictwa poznańskiej Narodowej Demokracji – Karol Rzepecki, 
Celestyn Rydlewski i  stojący na czele „Sokoła” Julian Lange. W  połowie 
października 1918 r. podczas narady przedstawicieli terenowych Komitetów 
Obywatelskich powołano tymczasową komendę Straży Obywatelskiej, na 
czele której stanął Julian Lange.

Rewolucja w  Niemczech na przełomie października i  listopada 1918 r. 
doprowadziła do powstania Rad Robotników i Żołnierzy, abdykacji cesarza 
i powstania nowego rządu stanowiącego koalicję partii socjaldemokratycz-
nych. Pomimo przegranej wojny, panującej dwuwładzy oraz rewolucyjnych 
nastrojów większość społeczeństwa niemieckiego nie zgadzała się na jakie-
kolwiek ustępstwa terytorialne29.

9 listopada 1918 r. informacje o  wydarzeniach w  Berlinie dotarły do 
Poznania. Od tego momentu wydarzenia w Wielkopolsce nabrały rozpędu. 
Nie wchodząc głębiej w znane z  literatury przedmiotu szczegóły związane 
z  przejmowaniem władzy w  Wielkopolsce, wskazać należy, że w  większo-
ści miast Wielkopolski Polacy zdobyli znaczącą większość w  tworzonych 
wówczas Radach Robotników i Żołnierzy (RRiŻ), które nowy socjaldemo-
kratyczny rząd premiera Fryderyka Eberta zaakceptował jako nową formę 
lokalnych władz. Za słuszną uznać należy konstatację Janusza Karwata, 
który stwierdził: „W pierwszym okresie powstawania rady były owocem 
radykalizacji nastrojów ludności, po krótkim jednak czasie stały się czyn-
nikiem neutralizującym wszelkie radykalne poczynania”30. Stało się tak dla-
tego, że w wielu miejscowościach RRiŻ zostały opanowane przez reprezen-
tantów zakonspirowanych polskich komitetów narodowych, a na ich czele 
stanęli przedstawiciele ziemiaństwa, inteligencji bądź duchowieństwa. Brak 
członków ruchów lewicowych i  wykorzystanie szansy przez polskie Ko-
mitety Obywatelskie osłabiły radykalizm reprezentowany w  RRiŻ przede 
wszystkim przez powracających z frontu żołnierzy niemieckich, owładnię-
tych ideami rewolucji w Niemczech. Dzięki temu Polacy zaczęli stopniowo 
przejmować władzę31. Starania poznańskiego Komitetu Obywatelskiego do-
prowadziły do tego, że Wydział Wykonawczy poznańskiej RRiŻ odwołał ze 

29 P. Hauser, Niemcy wobec Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 [w:] Siedemdziesiąta rocz-
nica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Materiały z konferencji 
odbytej 13–14 grudnia 1988 r. w UAM w Poznaniu, red. nauk. T. Kotłowski, Poznań 1992, 
s. 119–120.
30 J. Karwat, Od idei do czynu..., s. 352.
31 Szerzej na ten temat: L. Rządkowski, Wielkopolska pod władzą Rad Robotników i Żołnie-
rzy oraz Naczelnej Rady Ludowej w roku 1918/19, Środa 1934.
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stanowiska nadburmistrza (prezydenta) Poznania dr. Ernsta Georga Wilm-
sa, a  12 listopada 1918 r. powołał na to stanowisko adwokata Jarogniewa 
Drwęskiego32. Z kolei 13 listopada 1918 r. nowe kierownictwo Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego dokonało spektakularnego najścia 
na odbywające się w  Ratuszu posiedzenie poznańskiej RRiŻ, w  wyniku 
którego wprowadzono do składu tego gremium Polaków. Bohdan Hulewicz 
został przewodniczącym Rady, a Mieczysław Paluch pełnomocnikiem Wy-
działu Wykonawczego przy dowództwie niemieckiego V Korpusu Armijne-
go w Poznaniu.

Równolegle przywódcy ruchu niepodległościowego zdecydowali się wy-
łonić oficjalną reprezentację społeczeństwa polskiego. W  związku z  tym 
tajny CKO przekształcił się w  jawnie działającą Naczelną Radę Ludową 
(NRL), a w kolejnych dniach powołano jej kierownictwo – Komisariat NRL 
– w którym znaleźli się ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty i Adam 
Poszwiński. Historycy są dziś zgodni co do tego, że postacią stojącą na czele 
Komisariatu, a  zarazem wywierającą największy wpływ na działania NRL 
był ks. Stanisław Adamski.

Uaktywnił się wówczas Wydział Wojskowy CKO, który podjął inicjatywę 
mającą na celu zdominowanie powołanej 11 listopada 1918 r. przez poznań-
ską RRiŻ formacji Straży Obywatelskiej (Bürgerwehr). Początkowo miała 
ona posiadać mieszany narodowościowo skład osobowy, a jej zadaniem było 
zachowanie porządku w  miastach i  miasteczkach Prowincji Poznańskiej. 
Jednocześnie wskazać należy, że 15 listopada 1918 r. rząd niemiecki zarzą-
dził sformowanie formacji wojskowej o nazwie Heimatschutz-Ost (Obrona 
Ojczyzny na Wschodzie) mającej ochotniczy charakter, podobnie jak inne 
tzw. korpusy ochotnicze (Freikorps), a  także również ochotniczej formacji 
porządkowej Służba Straży i Bezpieczeństwa (Wach und Sicherheits-Dienst).

Ten ostatni fakt wykorzystała strona polska, bowiem 19 listopada 1918 r. 
przebywający wówczas w Poznaniu podsekretarz stanu w niemieckim Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych Hellmuth von Gerlach wydał – na wniosek 
poznańskiej RRiŻ przedstawiony z inicjatywy Mieczysława Palucha – zgodę 
na utworzenie w Prowincji Poznańskiej oddziałów Służby Straży i Bezpie-
czeństwa. W odróżnieniu od Straży Obywatelskiej była to formacja zmili-
taryzowana i  skoszarowana. Pomimo tego, że strona niemiecka dążyła do 
utrzymania niemieckiego charakteru tej formacji, to jednak z czasem utra-
ciła kontrolę nad organizacją werbunku do tej formacji. Polacy wchodzący 
w skład poznańskiej RRiŻ, umiejętnie manipulując nazwiskami, stworzyli 
wrażenie niemieckiej jednolitości tych oddziałów. Tymczasem rzeczywistość 
była krańcowo odmienna. Przyczynili się do tego członkowie poznańskiej 

32 Szerzej na ten temat tej postaci i jej roli: W. Łazuga, Znany – nieznany prezydent Pozna-
nia. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim, Poznań 2005.
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RRiŻ związani z Polską Organizacją Wojskową Zaboru Pruskiego, Mieczy-
sław Paluch i  Bohdan Hulewicz, a  także podporządkowani im dowódcy 
pierwszych kompanii Służby Straży i  Bezpieczeństwa, sierżanci Stanisław 
Grodzki i Edmund Krauze.

27 listopada 1918 r. Komisariat NRL przemianował Straż Obywatelską 
na Straż Ludową. Na jej czele stanął Julian Lange. Nowa formacja szybko 
stała się jednolita narodowościowo, bowiem Niemcy i Żydzi zostali zmargi-
nalizowani. Tego samego dnia niemieckie władze wojskowe pod wpływem 
nacisków politycznych wydały rozkaz o przeformowaniu Heimatschutz-Ost 
w  Grenzschutz-Ost (Ochrona Granicy na Wschodzie). Zaakcentować jed-
nak należy, że zanim to nastąpiło, pododdziały 18 Pułku Heimatschutz-Ost 
z Olsztyna (Allenstein) wkroczyły do Inowrocławia, a następnie opanowały 
Witkowo i Kcynię, gdzie w pierwszej dekadzie grudnia 1918 r. usunęły Po-
laków z zajmowanych stanowisk33.

W ciągu kilkunastu dni w  drugiej połowie listopada 1918 r. powstała 
sieć powiatowych, miejskich i  gminnych polskich rad ludowych, dla któ-
rych bazą organizacyjną były zakonspirowane lokalne komitety obywatel-
skie. Problemem dla NRL był jednak fakt, że stanowiła ona organ, który nie 
posiadał jakiejkolwiek formalnej legitymizacji, pomimo tego, że większość 
Polaków akceptowała jej kierowniczą rolę i  działania. NRL wykorzystała 
rewolucyjny ferment w Berlinie oraz związane z  tym zamieszanie. Groźba 
wstrzymania dostaw żywności do Berlina i Brandenburgii, dla których Pro-
wincja Poznańska stanowiła rolnicze zaplecze, spowodowała, że rząd nie-
miecki wyraził zgodę na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Dzielnicowe-
go. W rezultacie powołany został Polski Centralny Komitet Wyborczy, któ-
ry objął zasięgiem swego działania cały zabór pruski. W wyniku przepro-
wadzonych wyborów bezpośrednich w  formie wieców wyborczych, gdzie 
prawo wyborcze przysługiwało wyłącznie Polakom, zarówno mężczyznom, 
jak i kobietom, co wskazywało na upodmiotowienie płci pięknej, wybrano 
1399 delegatów, w tym 526 z Wielkopolski, 262 z Pomorza, 431 ze Śląska, 
47  z Warmii i Mazur oraz 133 ze skupisk Polonii w Niemczech. W dniach 
3–5 grudnia 1918 r. delegaci wzięli udział w obradach Sejmu Dzielnicowego 
przeprowadzonych w Poznaniu, w  trakcie których wybrano nową Naczel-
ną Radę Ludową, określono zasady sprawowania przez ten organ rządów 
tymczasowych oraz zatwierdzono jednolitą linię polityczną, zgodną z  po-
stulatami posłów Koła Polskiego do Parlamentu Rzeszy, a przede wszystkim 
z programem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, który uznano za 
przedstawicielstwo NRL na konferencję pokojową w Wersalu. Sejm Dziel-
nicowy wybrał osiemdziesięcioosobową Naczelną Radę Ludową oraz jej 

33 Z. Wieliczka, Powiat witkowski w  okresie rewolucji niemieckiej 1918–1919, Kurytyba 
1964, s. 8–12 [monografia napisana w 1933 r., pierwsze wydanie krajowe Witkowo 2008].
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Komisariat, który zwiększono do sześciu osób. Do ks. Stanisława Adam-
skiego, Wojciecha Korfantego i Adama Poszwińskiego dołączyli Stefan Ła-
szewski, Józef Rymer i Władysław Seyda34. Znawca problematyki powstania 
wielkopolskiego Marek Rezler w swym eseju zgrabnie spuentował to wyda-
rzenie, wskazując na jego najważniejsze cechy charakterystyczne: „demokra-
tyczny charakter składu Sali, przeniesienie schematu duchowego przywódz-
twa ludności polskiej w regionie na skład gremiów kierowniczych Sejmu oraz 
sprawność obrad i zgodność z oceną zasadniczej linii politycznej”35.

W ciągu kolejnych 21 dni doszło w  Wielkopolsce do wydarzeń, któ-
rych skutkiem był wybuch powstania wielkopolskiego. Przede wszystkim 
zwiększały się stany osobowe zarówno Służby Straży i Bezpieczeństwa, jak 
i  Straży Ludowej. Zaakcentować należy, że wybuch rewolucji niemieckiej 
i związane z nim dalsze wydarzenia skutkowały postępującą demobilizacją 
armii niemieckiej, związaną między innymi ze zwalnianiem z szeregów ele-
mentu niepewnego z punktu widzenia konserwatywnego nurtu ówczesnej 
niemieckiej racji stanu. Równoległym do demobilizacji zjawiskiem były 
liczne dezercje. Między innymi to spowodowało, że do Wielkopolski po-
wróciła liczna rzesza dobrze wyszkolonych żołnierzy narodowości polskiej, 
którzy różnymi drogami starali się powrócić w rodzinne strony. Część spo-
śród nich wróciła do życia cywilnego, do wyuczonego bądź wykonywanego 
wcześniej zawodu lub próbowała sił w nowych dziedzinach aktywności za-
wodowej, w celu zapewnienia sobie i  swoim bliskim podstawy egzystencji 
w wyniszczonym ekonomicznie regionie. Inni natomiast zaraz po powrocie 
wiązali się z organizacjami o charakterze paramilitarnym, jakimi były Służ-
ba Straży i  Bezpieczeństwa oraz Straż Ludowa. Często za tymi decyzjami 
kryły się pobudki inne niż tylko patriotyczne. Pamiętać trzeba bowiem, że 
nierzadko ciężkie warunki ekonomiczne oraz napięcie polityczne sprzyjały 
decyzjom wstąpienia do tych organizacji, które w Wielkopolsce zdomino-
wał żywioł polski. Podobne motywy kierowały osiedlonymi w  tym regio-
nie Niemcami, którzy wybierali tzw. korpusy ochotnicze (Freikorps), w tym 
Heimatschutz-Ost.

Dodać trzeba, że Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Sejmu Dziel-
nicowego wniosła pod jego obrady uchwałę zalecającą wstępowanie do 
Służby Straży i Bezpieczeństwa i wzywała do tworzenia w każdej miejsco-
wości Straży Ludowej, „do której każdy obywatel nieposzlakowanej opinii 
od 18 do 50 roku życia ma obowiązek wstąpić”, wskazując przede wszyst-
kim na byłych żołnierzy oraz członków „Sokoła”, skautów oraz członków 
bractw strzeleckich36. Liczebność Straży Ludowej do dziś budzi wątpliwości 

34 Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918, Poznań 1918.
35 M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919..., s. 76.
36 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918–1920, Koszalin 1990, s. 30.
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historyków, ponieważ różne ośrodki i różne osoby podawały znacznie róż-
niące się liczby mające charakteryzować wielkość stanów osobowych tej for-
macji. Z pewnością jednak pod koniec listopada 1918 r. na 42 powiaty Pro-
wincji Poznańskiej w 30 funkcjonowały oddziały Straży Ludowej. Wstąpili 
do nich niemalże wszyscy członkowie „Sokoła”37. Oddziały Służby Straży 
i Bezpieczeństwa zawdzięczały swój szybki rozwój w dużej mierze kłopotom 
finansowym Naczelnej Komendy Straży Ludowej, która wobec braku środ-
ków finansowych odsyłała ochotników do tej formacji. W dniu zakończenia 
obrad Sejmu Dzielnicowego formacja Służby Straży i Bezpieczeństwa w Po-
znaniu składała się z czterech kompanii liczących łącznie około 800–1000 
ludzi. Według Karola Rzepeckiego po 20 grudnia 1918 r. dokonano podzia-
łu tych kompanii na osiem kompanii liniowych i jedną roboczą. 22 grudnia 
1918 r. utworzony został poznański batalion Służby Straży i Bezpieczeństwa 
(Garnison-Bataillon Posen I), którego dowódcą został oficer niemiecki ppłk 
von Dobschutz, lecz w jego sztabie znaleźli się ppor. Paweł Hądzlik i Zyg-
munt Łakiński, którzy w praktyce przejęli dowodzenie, wydając i podpisując 
rozkazy. Według ustaleń Janusza Karwata batalion ten mógł liczyć pod ko-
niec grudnia 1918 r. około 2000 ludzi38. Obsadzone przez Polaków oddziały 
Służby Straży i Bezpieczeństwa powstały także w innych miejscowościach, 
między innymi w Jarocinie, Kłecku, Kórniku, Nowym Mieście nad Wartą, 
Pleszewie, Środzie Wielkopolskiej i Wrześni. W Bydgoszczy, Lesznie, Kroto-
szynie i Ostrowie Wielkopolskim kompanie Służby Straży i Bezpieczeństwa 
miały czysto niemiecki charakter, ponieważ niemieccy dowódcy zdemobi-
lizowali wszystkich Polaków, przyjmując do służby wyłącznie Niemców39.

Poza żołnierzami armii niemieckiej przeszkoleniem wojskowym, a w za-
sadzie parawojskowym, legitymowało się wielu członków polskich orga-
nizacji niepodległościowych działających w  zaborze pruskim. Powstanie 
w 1908 r. w Galicji Związku Walki Czynnej, a dwa lata później, w ślad za 
tym, jawnych organizacji strzeleckich, spowodowało, że szkolenie wojskowe 
stało się zwłaszcza wśród młodzieży swoistą modą. Z  tego powodu dzia-
łalność o  charakterze paramilitarnym była jedną z  form aktywności pol-
skich organizacji niepodległościowych działających w  zaborze pruskim. 
Janusz Karwat uznał, że najszybciej te formy działalności rozpowszechni-
ły się wśród młodzieży akademickiej i  gimnazjalnej pozostającej w  kręgu 
oddziaływania Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Również wielkopolskie 
gniazda „Sokoła” organizowały od 1913 r. takie szkolenie, wzorując się za-
pewne na dokonaniach galicyjskich Sokolich Drużyn Polowych40. W 1912 r. 

37 Szerzej na temat tych rozbieżności: J. Karwat, Od idei do czynu..., s. 361–365.
38 Ibidem, s. 372.
39 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918–1920..., s. 38.
40 J. Karwat, Od idei do czynu..., s. 196–198.
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początkowo w utajnionej formie zaczął w Prowincji Poznańskiej organizo-
wać się ruch skautowy, którego inspiratorami w  Wielkopolsce były osoby 
związane z „Sokołem” oraz tajną organizacją „Obrona Narodowa”. Pierwsze 
zastępy skautowe utworzono spośród członków Towarzystwa Gier i Zabaw 
dla Młodzieży „Zorza”. W tym samym roku doszło do rozłamu w poznań-
skim „Sokole”, gdzie część radykalnie nastawionych członków tej organizacji 
odłączyła się i  zaczęła tworzyć struktury skautingu mające charakter jed-
noznacznie niepodległościowy, a  zarazem nastawiony konfrontacyjnie do 
zaborcy. Na czele utworzonego w ciągu kilku miesięcy Hufca „Piast” stanął 
Wincenty Wierzejewski, jeden z późniejszych założycieli Polskiej Organiza-
cji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Istnienie skautingu w Prowincji Poznań-
skiej nie zostało w jakikolwiek sposób formalnie usankcjonowane na grun-
cie prawa niemieckiego. Był on organizacją jawnie noszącą mundury, naro-
dową, antyniemiecką, w  której nurt konspiracji wojskowej stanowił jedną 
z ważnych form aktywności41. Pod koniec 1913 r. w Wielkopolsce oraz in-
nych dzielnicach zaboru pruskiego zaczęły funkcjonować zawiązki Polskich 
Drużyn Strzeleckich, które tworzone były w oparciu o członków Towarzy-
stwa Tomasza Zana. Organizatorem tych struktur z ramienia komendy kra-
kowskiego okręgu Polskich Drużyn Strzeleckich został Zygmunt Karwacki 
(ps. „Bończa”), jeden z członków późniejszej osławionej „siódemki” Beliny-
-Prażmowskiego. Drużyny powstały w Poznaniu, Gnieźnie, Gostyniu, Ino-
wrocławiu, Lesznie, Obornikach Wielkopolskich, Ostrowie Wielkopolskim, 
Rogoźnie, Skokach, Wągrowcu i Wschowie. Janusz Karwat szacuje, że łącz-
nie szkoleniem wojskowym w ramach Polskich Drużyn Strzeleckich objęto 
w Wielkopolsce około 200 osób42.

Można przyjąć, że ze względu na znaczne przenikanie się wpływów po-
szczególnych organizacji szkolenie paramilitarne objęło dużą część młodzie-
ży należącej do różnorodnych organizacji samokształceniowych związanych 
z ogólnopolską organizacją młodzieżową „Przyszłość”, nazywaną żargonowo 
„PET”, która powstała na początku XX w, w Wielkopolsce przybrała postać 
Towarzystwa Tomasza Zana, a w praktyce kierowana była przez akademicki 
Związek Młodzieży Polskiej „Zet”. Zaakcentować jednak należy, że szkolenie 
paramilitarne realizowane było w innych wcześniej wymienionych organi-
zacjach, do których trafiali członkowie gimnazjalnych Towarzystw Tomasza 
Zana, co stanowiło naturalną konsekwencję w procesie dorastania młodzie-
ży polskiej skupionej w  organizacjach niepodległościowych działających 
w Wielkopolsce. O szkoleniu członków Towarzystwa Tomasza Zana w ra-
mach Polskich Drużyn Strzeleckich już wspominano. 

41 Ibidem, s. 233–248.
42 Ibidem, s. 274–284.
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Typowym przykładem innej drogi był Stanisław Wyskota-Zakrzewski, 
który w czasach gimnazjalnych działał w strukturach Towarzystwa Tomasza 
Zana, następnie wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskie-
go, a w powstaniu wielkopolskim walczył w Szwadronie Nadgoplańskim43. 
Za słuszną uznać należy konstatację Janusza Karwata, że słabość oddziały-
wania na społeczeństwo niepodległościowo nastawionej młodzieży wynika-
ła zarówno z faktu głębokiego zakonspirowania szkolenia paramilitarnego, 
jak i  z  tego, że ten nurt działalności był stosunkowo młody, tak samo jak 
jego twórcy i zwolennicy44. W  latach 1910–1914 zapał młodzieży był sku-
tecznie tłumiony przez starsze pokolenia, podobnie było w czasie I wojny 
światowej, zwłaszcza gdy wojska niemieckie odnosiły kolejne zwycięstwa na 
froncie wschodnim. Dopiero rewolucja w Niemczech i ich klęska na Zacho-
dzie, a także wroga postawa niemieckiej administracji w Prowincji Poznań-
skiej wpłynęły na wzrost radykalnych postaw młodzieży polskiej skupionej 
w organizacjach niepodległościowych działających w Wielkopolsce.

Z perspektywy stulecia jako skrajnie radykalne ugrupowanie można 
oceniać Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego (POW ZP), która 
powstała w lutym 1918 r. Na jej czele stał Wincenty Wierzejewski. Zdyna-
mizowała ona swe działania w  momencie dotarcia do Poznania informa-
cji o  rewolucji w Niemczech. Nastąpiła również zmiana kierownictwa. Na 
czele organizacji stanął organ w postaci tzw. Rady Jedenastu, a funkcję ko-
mendanta objął Mieczysław Andrzejewski, który przed wybuchem I wojny 
światowej był aktywnym członkiem „Sokoła”, a następnie został zmobilizo-
wany do armii niemieckiej, z której zdezerterował w 1915 r., a po schwyta-
niu został wysłany na front. Był więc osobą, która posiadała doświadczenie 
bojowe. Członkowie kierownictwa POW ZP byli wykonawcami najścia na 
Ratusz przeprowadzonego 13 listopada 1918 r. w czasie obrad poznańskiej 
RRiŻ. W  wyniku tego wydarzenia, określanego przez wielu badaczy mia-
nem „zamachu stanu” bądź „zamachu na ratusz”, wprowadzono do skła-
du tego gremium Polaków. Mniej więcej w  tych dniach doszło do rozła-
mu w  gronie kierownictwa POW ZP. Powodem był rozdźwięk dotyczący 
kierunku dalszych działań. Pojawienie się w  trakcie burzliwej dyskusji ks. 
Adamskiego oraz czołowych przywódców CKO ostudziło atmosferę spotka-
nia i pozwoliło osiągnąć konsensus. W rezultacie ustanowiono komisarycz-
nego komendanta POW ZP w osobie ppor. Palucha, a organizacja została 
podporządkowana Wydziałowi Wojskowemu CKO, a następnie Wydziałowi 
Bezpieczeństwa Komisariatu NRL45.

43 P. Politowski, Stanisław Wyskota-Zakrzewski..., s. 33–36.
44 J. Karwat, Od idei do czynu..., s. 286.
45 T. A. Jakubiak, Poznańska działalność Mieczysława Palucha od listopada 1918 roku do 
stycznia 1919 roku [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 (artykuły i  przyczynki), red. 
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Liczebność POW ZP pozostaje wciąż nieznana. Znacznie zawyżone 
wielkości stanów osobowych podawane przez członków tej organizacji, a za 
nimi bezkrytycznie powielane przez pierwszych badaczy powstania wielko-
polskiego, nie sprzyjały ustaleniu stanu faktycznego. Na terenie Poznania 
organizacja utworzyła dziewięć biur werbunkowych. Sformowane z połowie 
listopada 1918 r. dwie kompanie POW ZP zostały włączone jako pierwsze 
pododdziały do Służby Straży i Bezpieczeństwa. W nocy z 12 na 13 listopa-
da POW ZP zapobiegła wywiezieniu z poznańskiej filii Banku Rzeszy zło-
ta o wartości około miliarda marek. W listopadzie 1918 r. grupy (bojówki) 
POW ZP podjęły próby opanowania niemieckich magazynów wojskowych 
rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Dwie spośród nich – próba 
opanowania 16 listopada 1918 r. Fortu IX oraz 18 listopada 1918 r. bara-
ków wojskowych za Bramą Dębińską – zakończyły się niepowodzeniem. 
Przygotowywano się również do opanowania poszczególnych kompleksów 
koszarowych, w tym magazynów wojskowych. Najbardziej spektakularnym 
wydarzeniem była akcja przeprowadzona w nocy z 15 na 16 grudnia 1918 r. 
w gmachu dowództwa V Korpusu Armijnego w Poznaniu, skąd bojowni-
cy POW ZP wykradli dokumenty dotyczące nowych formacji armii nie-
mieckiej. Dokumenty te zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Woj-
skowych w Warszawie, a następnie wykorzystane na konferencji pokojowej 
w Wersalu.

Członkowie POW ZP pełnili służbę w armii niemieckiej, zajmując wiele 
ważnych stanowisk, dzięki którym mieli dostęp do informacji kluczowych 
z punktu widzenia ewentualnego powstania. Takimi osobami byli Kazimierz 
Okoniewski pełniący służbę w Wydziale Operacyjnym Sztabu V Korpusu 
Armijnego, Stanisław Jóźwiak – radiotelegrafista w radiostacji poznańskiej 
Cytadeli, ppor. Karol George w  5 Pułku Artylerii Ciężkiej w  podpoznań-
skim Sołaczu, sierż. pil. Józef Mańczak pełniący służbę na lotnisku w pod-
poznańskiej Ławicy. Z POW ZP związany był również Kazimierz Haber sto-
jący na czele grupy, dzięki której w pierwszych dniach powstania zdołano 
opanować większość niemieckich magazynów wojskowych w Poznaniu.

Powyższe przykłady działań wskazują jednoznacznie, że POW ZP na-
leżała do radykalnego nurtu działalności polskich organizacji niepodległo-
ściowych w  Wielkopolsce. Istotne znaczenie miało również to, że bardzo 
duży wpływ na tę organizację wywierał Mieczysław Paluch, który po listo-
padowym kryzysie w łonie jej kierownictwa, w ramach nadzoru z ramienia 
Wydziału Wojskowego CKO, uzyskał pełną kontrolę nad jej działaniami.

nauk. B. Polak, Kościan 1975, s.  144–145; M. Paluch, Polska Organizacja Wojskowa w Po-
znaniu [w:] Polska Organizacja Wojskowa – szkice i  wspomnienia, red. nauk. J. Stachie-
wicz, W.  Lipiński, Warszawa 1930; Z. Wieliczka, Prawda a legendy Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919, Kurytyba 1961, s. 26. Zob. J. Karwat, Od idei do czynu..., s. 376–377.
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Wydział Wojskowy CKO, a  następnie Wydział Bezpieczeństwa NRL, 
stanowiły zakonspirowaną komórkę organizacyjną, w której znaleźli się za-
równo zwolennicy dotychczasowych legalistycznych działań Jan Maciaszek 
i ppor. Bronisław Sikorski, jak i zwolennicy bardziej radykalnych rozwiązań 
Mieczysław Paluch czy Bohdan Hulewicz. Ci ostatni stali niejako w opozy-
cji do przywódców CKO, a później Komisariatu NRL, dążąc do zbudowa-
nia struktur wojskowych, niezbędnych ich zdaniem, ponieważ konfrontacja 
z siłami niemieckimi była kwestią czasu.

Wskazując na przyczyny konfliktu tej dwójki z Komisariatem NRL zauwa-
żyć należy, że zarówno Mieczysław Paluch, jak i Bohdan Hulewicz urodzili się 
w 1888 r. i mieli w 1918 r. zaledwie 30 lat. Tymczasem ks. Stanisław Adamski 
(ur.  1875) miał wówczas 43 lata, Wojciech Korfanty (ur. 1873) miał lat 45, naj-
starszy z członków Komisariatu, Stefan Łaszewski (ur. 1862) miał 56 lat, tylko 
rok młodszy był od niego Władysław Seyda (ur. 1863), a najmłodszy w tym 
gremium Józef Rymer (ur. 1882) miał 37 lat. Z socjologicznego punktu widze-
nia mamy tu do czynienia z klasycznym konfliktem pokoleń.

Mieczysław Paluch i Bohdan Hulewicz zgromadzili wokół siebie grono 
młodych oficerów i podoficerów wywodzących się przede wszystkim z sze-
regów POW ZP, która była zasilana przez przybywających do Poznania ofi-
cerów i podoficerów zdemobilizowanych z armii niemieckiej. W ten sposób 
powstał alternatywny wobec Komisariatu NRL i  jej Wydziału Wojskowego 
ośrodek decyzyjny, który starał się podporządkować sobie istniejące bądź 
organizujące się nielegalne i  legalne struktury o  charakterze zbrojnym, 
a w przypadku niemożności podporządkowania wywierać znaczący wpływ 
na kierunek ich działania. Grupa ta nazywana była „Grupą Palucha” lub 
„Tajnym Sztabem Wojskowym”. Według ustaleń Janusza Karwata w  ostat-
nich dniach grudnia 1918 r. grupa liczyła co najmniej 19 osób, w  tym 
12  podporuczników, i tworzyła nieformalny organ sztabowy, który osiągnął 
zdolność realnego oddziaływania na znaczną część przygotowań do ewen-
tualnego powstania. „Grupa Palucha” koordynowała działania wywiadow-
cze i dywersyjne prowadzone przez POW ZP i pozostający z tą organizacją 
w  bliskich relacjach skauting, wywarła znaczący wpływ na proces formo-
wania poznańskiego batalionu Służby Straży i Bezpieczeństwa, zapobiegła 
wywozowi uzbrojenia i  sprzętu wojskowego, a przede wszystkim nawiąza-
ła liczne kontakty z innymi ośrodkami w Wielkopolsce, gdzie prowadzone 
były przygotowania wojskowe do ewentualnego wystąpienia zbrojnego.

Ewidentnie nastawiona na przygotowania do konfrontacji zbrojnej „Grupa 
Palucha” i  jej działalność spotkały się z krytyką ze strony Komisariatu NRL. 
Wspomnieć przy tym należy, że NRL, działając w myśl linii politycznej wyty-
czonej na obradach Sejmu Dzielnicowego, prowadziła działalność nastawio-
ną na poszerzenie władztwa polskiego na drodze pokojowej i legalistycznej – 
poprzez rozmowy czy negocjacje z władzami niemieckimi, posuwając się do 
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tworzenia faktów dokonanych tylko wtedy, gdy istniały ku temu szanse nie-
obarczone nadmiernym ryzykiem. Podkreślić należy, że w listopadzie i grud-
niu 1918 r. sześciokrotnie doszło do rozmów prowadzonych w Berlinie i Po-
znaniu pomiędzy delegacją rządu niemieckiego a stroną polską. W rozmowach 
tych dominował pojednawczy ton, a strona polska przynajmniej początkowo 
zapewniała, że nie dąży do oderwania Prowincji Poznańskiej od Niemiec. Pre-
sję gospodarczą, jaką wywarła NRL w dążeniu do uzyskania zgody na prze-
prowadzenie wyborów do Sejmu Dzielnicowego, należy interpretować jako 
początek sporu, który w stosunkowo krótkim czasie wywołał kryzys. Działa-
nia oddziałów Heimatschutz-Ost doprowadziły do zerwania 15 grudnia 1918 r. 
przez Józefa Piłsudskiego stosunków dyplomatycznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej z Niemcami, a w następstwie tego fiaska ostatnich rozmów prowadzo-
nych w dniach 15–16 grudnia 1918 r. Wyprzedzając nieco faktografię, dodać 
należy, że Komisariat NRL nadal utrzymywał kontakty ze stroną niemiecką, 
podejmując różnorodne próby podtrzymania rozmów dwustronnych nawet 
w czasie pierwszych dni walk w Poznaniu i Wielkopolsce. Wówczas rozmowy 
te prowadzone były w Bydgoszczy. Dopiero fiasko tych rozmów spowodowało 
zmianę nastawienia Komisariatu NRL. Nie wchodząc głębiej w szczegóły tego 
sporu, skonstatować należy, że Komisariat NRL nie był zdecydowany na kon-
frontację zbrojną aż do 8 stycznia 1919 r., czyli do trzynastego dnia powstania 
wielkopolskiego46.

Z powyższych powodów działania „Grupy Palucha” musiały budzić nie-
pokój Komisariatu NRL. Na tym tle doszło do konfliktu Mieczysława Pa-
lucha z  członkiem Komisariatu NRL Wojciechem Korfantym oraz szefem 
Wydziału Bezpieczeństwa NRL Janem Maciaszkiem. Próba wywarcia presji 
na ppor. Palucha i zmuszenia do zarzucenia koncepcji tworzenia oddziałów 
zbrojnych zakończyła się fiaskiem. W  tej sytuacji Komisariat NRL poru-
czył dr. Czesławowi Meissnerowi misję kontroli poczynań „Grupy Palucha”. 
Członkom Komisariatu NRL wydawało się to o tyle proste, że brat dr. Meis-
snera – aspirant oficerski Adam Meissner – działał w wydziale organizacyj-
nym tego nieformalnego organu sztabowego.

Mieczysław Paluch urodził się 19 grudnia 1888 r. w Trzemżalu w powie-
cie mogileńskim, w rodzinie włościańskiej. Po zdobyciu wykształcenia śred-
niego rozpoczął studia ekonomiczno-handlowe w Berlinie. W październi-
ku 1913 r. został powołany do 5 Pułku Artylerii Pieszej w Poznaniu w celu 
odbycia służby wojskowej. Wraz z pułkiem trafił na front I wojny świato-
wej, gdzie awansował na kolejne stopnie podoficerskie, a  w  1917 r. został 

46 Z. Dworecki, Polskie Rady Ludowe w  Wielkopolsce 1918–1920, Poznań 1962, s.  9–87; 
B.  Polak, Organizacja i działalność Dowództwa Głównego Powstania Wielkopolskiego i Wojsk 
Wielkopolskich 1918–1919 (styczeń – lipiec 1919 r.) [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 
(artykuły i przyczynki), red. nauk. B. Polak, Kościan 1975, s. 27.
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awansowany na stopnień podporucznika. Jesienią 1918 r. nie wrócił z urlo-
pu do swej jednostki. W pierwszych dniach listopada 1918 r. przyjechał do 
Poznania. Przypadkowe spotkanie z dawnym przyjacielem z  lat szkolnych, 
Bohdanem Hulewiczem, który w  tym samym czasie przybył do Poznania, 
zaowocowało wciągnięciem ppor. Palucha do działalności niepodległościo-
wej. W  ten sposób rozpoczął on swoją dwumiesięczną działalność, którą 
pokrótce scharakteryzowano powyżej47.

Można postawić tezę, że w  pierwszych dniach rewolucji w  Poznaniu 
osoba ppor. Palucha była wygodna dla CKO, a następnie Komisariatu NRL. 
Był on postacią szerzej nieznaną, od której można się było szybko odciąć, 
a  zarazem osobą dynamiczną, potrafiącą wywrzeć wpływ na różnorodne 
grupy, a także porwać do działania. Dlatego początkowe, realizowane z roz-
machem działania Mieczysława Palucha w znacznej mierze musiały być co 
najmniej uzgodnione z Komisariatem NRL. Gremium to najprawdopodob-
niej upatrywało w nim człowieka, który potrafi spożytkować energię człon-
ków POW ZP we właściwy sposób i  zapewne po myśli Komisariatu NRL 
(między innymi organizując najście na Ratusz w czasie obrad poznańskiej 
RRiŻ, w  celu zmiany składu tego organu), jednak zarazem potrafiącego 
spacyfikować wszelkie radykalne pomysły. Stąd zapewne decyzja o powie-
rzeniu właśnie jemu komisarycznej komendy POW ZP. Duże umiejętności 
organizacyjne spowodowały, że objął kierownictwo Służby Straży i Bezpie-
czeństwa. W  pewnym momencie działania Mieczysława Palucha, przede 
wszystkim aktywność tzw. „Grupy Palucha”, wymknęły się spod kurateli 
Komisariatu NRL.

Ostatnimi akordami tej działalności było zorganizowanie w pierwszych 
godzinach walk o Poznań 27 grudnia 1918 r. w oparciu o „Tajny Sztab Woj-
skowy” nieformalnego ośrodka decyzyjnego, który faktycznie przejął kie-
rowanie walką, a  w  którym główną rolę odegrały przede wszystkim pod-
oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej, członkowie 
POW ZP oraz skautingu. Wykorzystując dotychczasowe biura werbunkowe 
POW ZP oraz struktury Służby Straży i  Bezpieczeństwa, zorganizowano 
punkty werbunkowe w  opanowanych obiektach koszarowych – w  Forcie 
Grolmana, koszarach 47 Pułku Piechoty przy ul. Bukowskiej i  koszarach 
20 Pułku Artylerii Polowej przy ul. Solnej, o czym mieszkańców Poznania 
powiadomiła 1 stycznia 1919 r. na łamach prasy Komenda Służby Straży 
i Bezpieczeństwa48.

47 T. A. Jakubiak, Poznańska działalność..., s. 137–151; B. Polak, Mieczysław Paluch (1888–
1942), „Kronika Miasta Poznania” 1985, nr 4, s. 19–36.
48 B. Polak, Organizacja i działalność Dowództwa Głównego..., s. 33–34; idem, Mieczysław 
Paluch..., s. 27.
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W tym czasie Komisariat NRL przekazał władzę wojskową w ręce pol-
sko-niemieckiej Komendy Miasta Poznania, na czele której stanęli dotych-
czasowy szef Wydziału Bezpieczeństwa Komisariatu NRL Jan Maciaszek 
oraz niemiecki oficer kpt. Andersch. Jan Maciaszek, jak twierdzi Bogusław 
Polak, był zwolennikiem zdobywania terenu drogą pertraktacji z władzami 
niemieckimi, a  jako zaufany człowiek Komisariatu NRL miał doprowadzić 
do sparaliżowania akcji powstańczej między innymi poprzez wstrzymywa-
nie zarówno werbunku, jak i tworzenia nowych oddziałów49.

3 stycznia 1919 r. ppor. Paluch wystąpił do Komisariatu NRL z projek-
tem podjęcia szerszych działań zaczepnych mających na celu siłowe opano-
wanie Wielkopolski. Jego projekt nie znalazł poparcia wśród członków tego 
gremium, konsekwentnie postępujących w myśl wcześniej przyjętej koncep-
cji działania. Wiele wskazuje na to, że doszło wówczas do burzliwej wy-
miany poglądów, w wyniku której powstała sprzeczność nie do pogodzenia 
i Komisariat NRL postanowił zakończyć samozwańcze działania ppor. Pa-
lucha, pozbawiając go dotychczasowych funkcji, a  tym samym wpływu na 
wydarzenia. 5 stycznia 1919 r. ppor. Paluch podporządkował sobie pierwsze 
pododdziały piechoty, jazdy i artylerii powstańczej, na czele których następ-
nego dnia rano opanował lotnisko w podpoznańskiej Ławicy.

W czasie tej akcji ppor. Paluch formalnie był oficerem Dowództwa Ar-
tylerii Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w zaborze pruskim, gdzie zo-
stał skierowany 4 stycznia 1919 r. 8 stycznia 1919 r. opuścił Poznań i  został 
skierowany na stanowisko szefa sztabu Frontu Północnego dowodzonego 
przez ppłk. Kazimierza Grudzielskiego. Dekretem Komisariatu NRL nr 41 
z 13  kwietnia 1919 r. został awansowany na stopień porucznika (ze starszeń-
stwem z 1 maja 1914 r.), a kilka tygodni później, dekretem nr 49 z 5  maja 
1919 r. awansowany do stopnia kapitana (ze starszeństwem od 1  maja 
1919  r.). 25 czerwca 1919 r., rozkazem Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych 
w byłym zaborze pruskim, wyznaczony został na dowódcę 8  Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich50. Niestety, kilkanaście tygodni później nastąpił ostry 
konflikt z nowym przełożonym, dowódcą 2 Dywizji Strzelców Wielkopol-
skich płk. Albinem Jasińskim, co zakończyło się zwolnieniem ze stanowiska 
dowódcy pułku. 23 grudnia 1919 r. kpt. Paluch został rozkazem Dowódz-
twa Frontu Wielkopolskiego przeniesiony do dyspozycji dowódcy Okrę-
gu Generalnego Poznań, czyli organu podlegającego Ministerstwu Spraw 
Wojskowych w  Warszawie. Oznaczało to koniec jego służby w  Wojskach 
Wielkopolskich. 2 marca 1920 r. kpt. Paluch został na wniosek Wojciecha 

49 Idem, Organizacja i działalność Dowództwa Głównego..., s. 33–34.
50 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-WBH), 
Siły Zbrojne w  b. zaborze pruskim, sygn. I.170.2.1, Dowództwo Główne Sił Zbrojnych 
w b.  zaborze pruskim, Rozkaz dzienny nr 172 z 25 VI 1919 r., b.p.
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Korfantego skierowany na Górny Śląsk, gdzie objął kierownictwo Wydziału 
Aprowizacyjnego Polskiego Komitetu Plebiscytowego. Równocześnie na-
wiązał kontakty z komendą Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. 
Gdy w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r. wybuchło II powstanie śląskie, jego 
dowództwo powierzono kpt. Paluchowi. Walki trwały do 24  sierpnia 1920 r. 
i zakończyły się na skutek interwencji Komisji Międzysojuszniczej51.

Analiza losów osób skupionych zarówno w samej „Grupie Palucha”, po-
strzeganej przez Komisariat NRL jako swoiste „jądro ciemności”, jak i pozo-
stających w jakichkolwiek bliższych relacjach z samym Paluchem wskazuje, 
że dokonana została marginalizacja tego środowiska w armii powstańczej, 
czyli późniejszych Wojskach Wielkopolskich. Bohdan Hulewicz i  Wła-
dysław Zakrzewski trafili do sztabu Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych 
w zaborze pruskim, inni do różnych formacji armii powstańczej. Jedną z ta-
kich osób najprawdopodobniej był ppor. Kazimierz Ciążyński.

Związana z  tym kwestia opanowania koszar niemieckiego 1 Pułku 
Królewskich Strzelców Konnych (Regiment-König-Jäger zu Pferde Nr. 1, 
Chef: Eine Majestät der Kaiser und König) przy ul. Wiktorii-Augusty (Au-
guste-Victoria-Strasse, późniejsza ul. Grunwaldzka) i  utworzenia pierw-
szego oddziału jazdy powstańczej wskazuje na chwiejność postaw ówcze-
snych decydentów. Według ustaleń Piotra Bauera, powołującego się na 
przekaz mało wiarygodnego Stanisława Rybki (ps. „Myrius”), do spotka-
nia patriotycznie nastawionych Polaków, którzy odbyli służbę wojsko-
wą w  niemieckiej kawalerii, w  kawiarni „Zielona” przy ul. Wrocławskiej 
w  Poznaniu miało dojść w  porozumieniu z  ppor. Paluchem. Zaplano-
wane wówczas podjęcie próby opanowania koszar niemieckiego 1 Puł-
ku Królewskich Strzelców Konnych wymagało zgody Komisariatu NRL. 
Komendant miasta Poznania z ramienia Komisariatu NRL Jan Maciaszek 
odmówił wydania takiej zgody. Natomiast plan ten został zaakceptowany 
przez nielegalny ośrodek decyzyjny, jakim był „Tajny Sztab Wojskowy”, 
czyli tzw. „Grupa Palucha”52.

28 grudnia 1918 r., czyli drugiego dnia powstania, w późnych godzinach 
wieczornych 12-osobowa grupa Polaków, byłych żołnierzy kawalerii pru-
skiej, skupiona wokół ppor. Kazimierza Ciążyńskiego, opanowała koszary 
przy ul. Wiktorii-Augusty. W  wyniku zarówno pertraktacji z  niemieckim 
komendantem koszar, jak i  działania polskich żołnierzy pułku, którym 
przewodził wachm. Adam Wittwer, po krótkiej wymianie ognia zajęto ko-
szary. Przejęto sporo materiału wojennego, ale znajdowało się tam tylko 

51 B. Polak, Mieczysław Paluch..., s. 31–32.
52 P. Bauer, Kawaleria w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 r. [w:] Powstanie Wielkopol-
skie 1918–1919 (artykuły i przyczynki), red. nauk. B. Polak, Kościan 1975, s. 213; S. Rybka-
-Myrius, Kawaleria Wielkopolska, „Wolność” 1923, nr 2, s. 19.
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200 koni53. Następnego dnia 17-osobowa grupa kierowana przez wachm. 
Wincentego Czekałę zajęła lazaret koni niemieckiego V Korpusu Armijne-
go w obiektach przylegających do podkowiastej reduty Fortu Grolmana. Na 
przełomie 1918 i 1919 r. funkcjonował tam kierowany przez wachm. Cze-
kałę punkt werbunkowy dla ochotników do pierwszego oddziału jazdy po-
wstania wielkopolskiego. Dowództwo formującego się oddziału objął ppor. 
Ciążyński.

Powstający oddział jazdy nosił nazwę Konni Strzelcy Straży Miasta Po-
znania. Według ustaleń Aleksandra Smolińskiego oddział ten był tworzony 
pomimo sprzeciwu Komisariatu NRL w  ramach Służby Straży i  Bezpie-
czeństwa, a  jego nazwa miała tymczasowo konspirować przed Niemcami 
jego regularny charakter54. Już 30 grudnia 1918 r. ppor. Ciążyński na cze-
le 18 kawalerzystów eskortował wychodzący z Poznania niemiecki 6 Pułk 
Grenadierów, a nocą z 31 grudnia 1918 r. na 1 stycznia 1919 r. patrol pod 
dowództwem sierż. Kazimierza Rzóski prowadził rozpoznanie w kierunku 
na Winiary. 2 stycznia 1919 r. do koszar przybyła z punktu werbunkowego 
prowadzonego przez wachm. Czekałę w Forcie Grolmana grupa kolejnych 
29 ochotników, a  5 stycznia kolejna grupa 150 ochotników, co pozwoliło 
sformować pierwszy szwadron liczący 130 żołnierzy55. Szwadron ten w sile 
50 żołnierzy pod dowództwem ppor. Ciążyńskiego uczestniczył 6 stycznia 
w akcji zdobycia stacji lotniczej na Ławicy. W kolejnych dniach ściągnięto 
z  Fortu Grolmana, koszar taborów oraz obozu w  Biedrusku zdobyty tam 
materiał wojenny oraz konie, co pozwoliło przystąpić do formowania kolej-
nych pododdziałów. Według Tadeusza Fenrycha już w pierwszych dniach 
stycznia 1919 r. rozpoczęto formowanie pierwszych czterech szwadronów, 
nad którymi komendę, z braku oficerów, mieli objąć podoficerowie56.

53 Na temat zajęcia koszar pruskiego 1 Pułku Królewskich Strzelców Konnych: J. J. Czarnec-
ki, Zarys historii wojennej 15-go pułku ułanów Poznańskich, Warszawa 1929, s. 3–5; Dzieje 
15  Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), red. P. Zaremba, Londyn 
1962, s. 6–9; A. Smoliński, 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich (1918–1919) od powstania do zjed-
noczenia z  Wojskiem Polskim, PHW 2006, nr 3 (213), s.  12–13; J. S. Tym, Uzupełnienia do 
artykułu 1  Pułk Ułanów Wielkopolskich, PHW 2006, nr 4 (214), s. 164–195.
54 A. Smoliński, 1 Pułk..., s. 14.
55 T. Fenrych, Relacja o  tworzeniu kawalerii polskiej w Poznaniu od 27 XII 1918 aż do 10  I 
1919, „Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914–1919” (Poznań) 1935, 
s. 57. Zob. K. Rzepecki, Oswobodzenie Poznania 27 XII 1918 – 5 I 1919, Poznań 1923, s. 40.
56 T. Fenrych, Relacja..., s. 60. Autor ten twierdził, że oddział liczył wówczas 180 żołnierzy, 
a jego adiutantem miał być ppor. Jerzy W. Kubicki wywodzący się z „Grupy Palucha”. Mając 
na uwadze liczebność oddziału, który 6 stycznia liczył prawdopodobnie ponad 200 żołnierzy, 
można przyjąć, że wspomniany podział oddziału na pododdziały dotyczył raczej podziału na 
plutony, a nie szwadrony. Za taką interpretacją przemawia również to, że spośród wymienio-
nych podoficerów oficerem został tylko Adam Wittwer, natomiast trzej pozostali: Czesław 
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W związku z ciężką sytuacją na Froncie Północnym wieczorem 9 stycznia 
1919 r. wyruszył transportem kolejowym z Poznania do Kcyni kombinowa-
ny szwadron liczący 109 żołnierzy z ppor. Ciążyńskim na czele. Szwadron 
dowodzony przez ppor. Ciążyńskiego wziął udział 11 stycznia 1919 r., jako 
grupa ubezpieczenia, w bitwie o Szubin, staczając w Kołaczkowie nocny bój 
z  niemieckim pociągiem pancernym. Szwadron, mimo że musiał opuścić 
zajmowane pozycje, to zadanie wykonał, gdyż związał siły przeciwnika, nie 
dopuszczając do ich przedarcia się w kierunku Szubina. W walce tej Konni 
Strzelcy Straży Miasta Poznania ponieśli pierwsze straty – 9 zabitych. Szwa-
dron powrócił z frontu do Poznania 15 stycznia 1919 r. Po powrocie ppor. 
Ciążyński objął dowództwo formowanego wówczas 3  szwadronu, ponieważ 
w  międzyczasie rozkazem Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w  byłym 
zaborze pruskim „tymczasowym komendantem konnych strzelców w  Po-
znaniu” mianowano ppor. Józefa Lossowa57.

Nie wiadomo, co było powodem wyznaczenia nowego dowódcy oddzia-
łu. Czy na zmianie dowódcy zaważyły związki ppor. Ciążyńskiego z ppor. 
Paluchem? Czy zaistniał jakiś konflikt pomiędzy Dowództwem Głównym, 
na czele którego stał mjr Stanisław Taczak, a  dotychczasowym dowódcą 
Konnych Strzelców Straży Miasta Poznania? Czy związane było to z  po-
ziomem i stylem jego dowodzenia? Czy powodem była wysokość strat po-
niesionych w Kołaczkowie? Pytania te, niestety, pozostają bez odpowiedzi. 
Dlatego nie wiadomo, dlaczego nowym dowódcą pierwszego oddziału ka-
walerii mianowano dwadzieścia lat starszego od ppor. Ciążyńskiego oficera 
rezerwy bez doświadczenia wojennego, ppor. Józefa Lossowa58

Barczyński, Kurasiak [imię nieustalone] i  Franciszek Wolniewicz pozostali przy swoich 
stopniach.
57 CAW-WBH, Siły Zbrojne w b. zaborze pruskim, sygn. I.170.2.1, Dowództwo Główne Sił 
Zbrojnych w b. zaborze pruskim, Rozkaz dzienny nr 9 z 14 I 1919 r.
58 Oficer ten dowodził oddziałem zaledwie 18 dni. Krótki okres dowodzenia oddziałem 
przez ppor. Józefa Lossowa to czas, w którym zostały położone zasadnicze zręby pod pułk 
ułanów. Jego „tymczasowy” dowódca okazał się niezwykle silną osobowością oraz dosko-
nałym organizatorem, swe solidne, lecz skromne doświadczenie wojskowe rekompensował 
wszechstronną wiedzą oraz umiejętnościami organizatorskimi, systematycznie podwyższany-
mi przez lata reformatorskiej pracy w majątku ziemskim. Ten oficer niestrudzonej, rzetelnej 
pracy i niezwykle prawego charakteru w ciągu zaledwie dwóch tygodni pełnienia służby na 
stanowisku dowódcy wywarł bardzo duży wpływ na oddział, który pod jego komendą roz-
rósł się do wielkości pułku liczącego 600 szabel w stanie bojowym i otrzymał numer i nazwę 
1 Pułk Ułanów Wielkopolskich (zmiana nazwy dokonała się w okresie przekazywania obo-
wiązków nowemu dowódcy, płk. Aleksandrowi Pajewskiemu, który dowodził pułkiem już 
podczas uroczystej przysięgi wojskowej tzw. załogi poznańskiej 26 I 1919 r.). Stąd też w tra-
dycji pułku ppor. Józef Lossow był uznawany za jego pierwszego dowódcę i w takim charak-
terze honorowany.
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Zaakcentować również należy, że sytuacja podobna do przebiegu wyda-
rzeń w Poznaniu miała miejsce w wielu miastach i miasteczkach Wielkopol-
ski. Między innymi w Kościanie członkowie miejscowej Drużyny Skautowej 
im. Jana III Sobieskiego na wieść o wybuchu rewolucji w Niemczech zaczęli 
10 listopada 1918 r. organizować struktury POW ZP. Inicjatorem tych dzia-
łań był Janusz Czaplicki, pozostający w  kontakcie zarówno z  Wincentym 
Wierzejewskim, jak i  Bohdanem Hulewiczem. Inicjatywa ta spotkała się 
z krytyczną opinią wpływowych przedstawicieli miejscowego społeczeństwa 
polskiego. Pomimo to zorganizowano biuro werbunkowe do Straży Oby-
watelskiej. Tego samego dnia w Kościanie zaczęła funkcjonować niemiecka 
Rada Żołnierzy, do której dokooptowano przedstawicieli społeczności pol-
skiej i żydowskiej. Kilka dni później ukonstytuowała się Rada Robotników, 
a 14 listopada 1918 r. zaczęła działać Rada Ludowa stanowiąca przedstawi-
cielstwo miejscowych Polaków. 7 grudnia 1918 r. kościańska Rada Ludowa, 
wykorzystując zarówno struktury Straży Obywatelskiej, jak i biuro werbun-
kowe prowadzone przez skautów, zaczęła organizować Straż Ludową, nada-
jąc jej zarazem charakter wyłącznie porządkowy. W związku z tym 18 grud-
nia 1918 r. członkowie miejscowej Drużyny Skautowej im. Jana III Sobie-
skiego oraz dezerterzy z armii niemieckiej włączeni w międzyczasie w miej-
scową strukturę POW ZP utworzyli oddział o nazwie „Rezerwa Skautowa”. 
Na wieść o wybuchu walk w Poznaniu, w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 r., 
„Rezerwa Skautowa” czasowo opanowała jeden z niemieckich magazynów 
broni, zdobywając 19 sztuk broni maszynowej, około 800 karabinów, ponad 
100 pistoletów oraz ponad 30  tys. sztuk amunicji karabinowej. Następnie 
„Rezerwa Skautowa” zapobiegła wywozowi pozostałych magazynów broni. 
W rezultacie tej akcji i negocjacji z Radą Robotników i Żołnierzy 30 grud-
nia 1918 r. Kościan bez rozlewu krwi znalazł się w rękach polskich. Jednak 
jak ustalił Bogusław Polak, w Kościanie do końca pierwszej dekady stycz-
nia 1919 r. jedynym zdolnym do walki oddziałem była „Rezerwa Skautowa”. 
Dopiero działania zaczepne oddziałów niemieckiego garnizonu w Lesznie 
spowodowały, że kościańska Rada Ludowa pod wpływem zagrożenia zmie-
niła zdanie i nakazała formowanie batalionu59.

Swoistą przeciwwagą dla przedstawionego schematu był Jarocin, w któ-
rym ważną rolę odegrała lokalna organizacja „Jedność” założona najpraw-
dopodobniej w drugiej dekadzie października 1918 r. przez Polaków będą-
cych żołnierzami niemieckiego batalionu 46 Pułku Piechoty stacjonującego 
w  Jarocinie. Dzięki staraniom powiatowego Komitetu Obywatelskiego na 

59 I. Andrzejewski, Kościańska „Rezerwa Skautowa” w Powstaniu Wielkp. 1918/9, Kościan 
1934; B. Polak, Wysiłek zbrojny powiatów kościańskiego i  śmigielskiego w  Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918/1919 [w:] Udział ziemi kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, 
Kościan 1970, s. 21–22.
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czele z dr. Bogumiłem Hebanowskim i ks. Ignacym Niedźwiedzińskim, pro-
boszczem parafii pw. św. Marcina, organizacja ta nawiązała kontakt z  ja-
rocińskim „Sokołem” i  skautingiem, a  przede wszystkim z  miejscowymi 
strukturami Narodowej Demokracji60. Część autorów twierdzi, że ze wzglę-
du na zaangażowanie członków jarocińskiej drużyny skautowej w działal-
ność POW ZP nawiązano również kontakt z tą organizacją61. W momencie 
gdy 9 listopada 1918 r., na wieść o rewolucji w Niemczech, w jarocińskich 
koszarach zaczęto organizować Radę Żołnierzy, członkowie „Jedności” we-
szli w  jej skład, a  jeden z nich – Bronisław Kirchner – stanął na jej czele. 
Opanowanie koszar, w których miało znajdować się, według różnych auto-
rów, od 800 do 1100 żołnierzy, nie przebiegło bezproblemowo. Jednocześnie 
doszło do rozdźwięku pomiędzy żołnierzami obu narodowości – polskiej 
i niemieckiej. W rezultacie Niemcy zajęli zachodnią część koszar, a Polacy 
wschodnią. Działacze niepodległościowi uznali, że w  tym położeniu nale-
ży utworzyć polski oddział wojskowy. 10 listopada 1918 r., wykorzystując 
członków „Sokoła”, skautingu oraz polskich pracowników poczty, roz-
puszczano wśród Niemców plotki o  rzekomym marszu Wojska Polskiego 
na Poznań, a  jednocześnie zwołano ludność polską na wiec w  koszarach 
w  dniu następnym. Plotki wywołały panikę wśród żołnierzy niemieckich. 
11 listopada 1918 r. o godz. 14.00 rozpoczęła się manifestacja polska w ko-
szarach, w wyniku której utworzono Radę Robotników, na czele z Wacła-
wem Wawrzyniakiem, a przede wszystkim uzbrojony oddział polski, który 
stał się zalążkiem kolejnych kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz 
pododdziału, który po obsadzeniu posterunku granicznego w  Robakowie 
władze niemieckie zaliczyły do Grenzschutz-Ost. Miejscowi Niemcy czuli 
się bezradni, w miarę jak formowano kolejne polskie pododdziały, i godzili 
się na respektowanie postanowień zawartych 11 listopada 1918 r.62 14 li-
stopada 1918 r. z  chwilą ukonstytuowania się w  Jarocinie polskiej Powia-
towej Rady Ludowej przystąpiono do formowania pododdziałów Straży 

60 S. Karolczak, Z  dziejów powiatowego miasta Jarocina 1913–1918, Poznań 1935, s.  26; 
M.  Sobczak, Wysiłek zbrojny Ziemi Jarocińskiej w  okresie Powstania Wielkopolskiego 1918–
1919 roku, cz. 1, Jarocin 1993, s. 4.
61 I. Kaczmarek, Początki harcerstwa na Ziemi Jarocińskiej, „Zapiski Jarocińskie” 2013, 
nr  1–2; M. P. Sobczak, Powstanie i działalność tajnej organizacji „Jedność” w świetle nowych 
badań [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 (artykuły i przyczynki), red. nauk. B. Polak, 
Kościan 1975, s. 102–103.
62 S. Karolczak, Z dziejów powiatowego..., s. 38–44; J. Staszak, „Udział społeczeństwa Zie-
mi Jarocińskiej w Powstaniu Wielkopolskim i walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 
w  latach 1918–1921”, [rozprawa doktorska], s. 51–59. Zob. także: H. Myśliński, Republika 
Jarocińska, „Zeszyty Kombatanckie”, http://zeszytykombatanckie.pl/republika-jarocinska/. 
(dostęp 31 VII 2018).
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Ludowej63. Z  kolei pododdziały Służby Straży i  Bezpieczeństwa pełniące 
służbę na dworcu kolejowym przeprowadzały kontrolę pociągów, rozbra-
jając do końca grudnia 1918 r. cztery transporty wojskowe oraz wielu wra-
cających z frontu wschodniego żołnierzy niemieckich. 29 listopada 1918 r. 
dowództwo oddziałów polskich w Jarocinie objął działacz „Sokoła” hr. Zbi-
gniew Ostroróg-Gorzeński.

* * *

Jak już wspomniano, wybuch powstania wielkopolskiego był zjawi-
skiem spontanicznym. Działające wówczas niezwykle sprawnie poczta 
i telefon umożliwiły przekazanie informacji o walkach w Poznaniu do in-
nych miast i miasteczek Wielkopolski. Stanowiło to dla obu stron asumpt 
do podjęcia różnorodnych działań. Kwestia ustalenia, na ile sam fakt roz-
poczęcia walk w Poznaniu wpłynął na podejmowane w ośrodkach lokal-
nych decyzje, to problem badawczy dla kolejnego pokolenia historyków 
powstania wielkopolskiego. W planach przyszłych badań uwzględnić na-
leży konieczność przeprowadzenia kwerendy archiwalnej zarówno w pol-
skich, jak i  niemieckich archiwach. Pomimo upływu stu lat od opisywa-
nych wydarzeń cały czas w archiwach spoczywa wiele niewykorzystanych 
dotychczas dokumentów i  relacji. O  ile archiwa polskie są penetrowane 
przez kolejne pokolenia historyków powstania wielkopolskiego, czego 
najlepszym przykładem jest między innymi wielokrotnie przywoływa-
na monografia Janusza Karwata, to archiwa niemieckie zostały zbadane 
w niewystarczającym stopniu.

Kwestia źródeł radykalnych postaw Wielkopolan zapewne również bę-
dzie jednym z  zasadniczych wątków tych badań. Przedstawiona w  niniej-
szym tekście charakterystyka wydarzeń wskazuje z  jednej strony na obu-
stronną radykalizację postaw już w 1917 r., a następnie przez cały 1918 r., 
z  drugiej natomiast na neutralizowanie tych postaw po stronie polskiej 
działaniami CKO, przekształconego następnie w  NRL. Nakreślona przez 
Komisariat NRL i  potwierdzona przez Sejm Dzielnicowy linia polityczna 
była w praktyce skutecznie realizowana, co nie mogło pozostawać bez wpły-
wu na nastroje społeczne, przede wszystkim starszego i  średniego pokole-
nia, dla których elementem zbiorowej świadomości była swoista trauma po-
powstaniowa związana z następstwami wydarzeń z lat 1863–1864. Pomimo 
tych uwarunkowań pokolenia te potrafiły zbudować koncepcję swojej walki, 
dystansując się od poczynań nurtu konserwatywnego.

Z kolei pokolenie dwudziestolatków i młodzież reprezentowały zupełnie 
inne postawy. Nie może budzić zdziwienia chęć działania, zwłaszcza gdy 
weźmie się pod uwagę, że część z nich szkoliła się wojskowo i nie została 

63 M. Sobczak, Wysiłek zbrojny Ziemi Jarocińskiej..., s. 12–13.
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wcielona do armii niemieckiej lub z szeregów tej armii zdezerterowała. Na 
ich postawy miało wpływ również to, że w  czasie I  wojny światowej ich 
rówieśnicy z zaboru austriackiego i rosyjskiego mieli okazję walczyć o nie-
podległość Polski w polskich formacjach wojskowych. Dla tego pokolenia, 
wychowanego w duchu polskości, od szkoły średniej uczestniczącego w róż-
norodnych formach aktywności wymierzonych w  zaborcę, a  związanych 
z pielęgnowaniem polskości, podtrzymywaniem ducha narodowego, a na-
stępnie realizującego program szkolenia paramilitarnego, naturalną konse-
kwencją takich wyborów i przynależności do różnych organizacji niepodle-
głościowych było to, że kolejnym etapem będzie walka. Nie bez znaczenia 
był również fakt, że po drugiej stronie granic ustalonych przez zaborów od 
11 listopada 1918 r. pierwsze kroki stawiała odrodzona Rzeczpospolita. Za-
tem zadawane przez młodych Wielkopolan pytanie nie dotyczyło kwestii, 
czy bić się czy nie, lecz kiedy.

Energia młodego pokolenia znalazła ujście w  niejawnych działaniach 
POW ZP i  skautingu, a  także poprzez możliwość pełnienia służby w  od-
działach polskich formacji porządkowych – Służby Straży i Bezpieczeństwa 
oraz Straży Ludowej. Swoisty amalgamat, jaki powstał w  tych oddziałach 
poprzez połączenie byłych żołnierzy armii niemieckiej z osobami, którym 
takie doświadczenia były obce, powodował, że entuzjazm młodego poko-
lenia był równoważony przez doświadczenie frontowców wyniesione z pól 
bitewnych I  wojny światowej. Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do 
Poznania był powodem użycia tych oddziałów do utrzymania porządku 
i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Stał się również okazją do sprawdzenia 
w warunkach realnego zagrożenia poziomu ich wyszkolenia.

Okoliczności natury politycznej związane z  przyjazdem Paderewskie-
go do Poznania sprawiły, że zarówno polska, jak i  niemiecka społeczność 
miasta podjęły różnorodne działania, które w godzinach popołudniowych 
27  grudnia 1918 r. w  warunkach ograniczonej widoczności, wynikającej 
z wygaszenia przez Niemców oświetlenia ulicznego w śródmieściu, dopro-
wadziły do tego, że padł strzał, być może nawet przypadkowy. Nie wiemy, 
przez kogo oddany i dziś nie jest możliwe ustalenie, kto strzelił. Był to jed-
nak pierwszy strzał powstania wielkopolskiego.

Wszystko wskazuje na to, że w  1918 r. po stronie polskiej stopień ra-
dykalizmu postaw wynikał ze stopnia dojrzałości Wielkopolan. Był cechą 
młodego pokolenia. Ta konstatacja nie może jednak przysłaniać potrzeby 
prowadzenia badań nad postawami zarówno Polaków, jak i Niemców oraz 
innych narodowości zarówno w  Poznaniu, jak i  w  poszczególnych ośrod-
kach lokalnych Wielkopolski. Warunki miejscowe dyktowały konieczność 
racjonalizowania postaw i działań w zależności od konkretnego położenia 
w danym miejscu i czasie. Bez wyjaśnienia tych zawiłości obraz powstania 
wielkopolskiego nadal będzie niepełny.
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STRESZCZENIE

Juliusz  S .  Tym, Drogi do powstania wielkopolskiego. Spojrzenie 
z perspektywy stulecia

W artykule autor podjął próbę znalezienia z perspektywy stulecia odpowiedzi 
na pytanie o źródła radykalizmu rdzennych Wielkopolan, czyli Polaków zamieszku-
jących w 1918 r. obszar określony przez pruskiego zaborcę mianem Prowincji Po-
znańskiej i będących poddanymi cesarza niemieckiego. Artykuł otwiera charaktery-
styka dotychczasowej literatury przedmiotu. Poszukując odpowiedzi na postawione 
pytanie, autor wskazuje na przyczyny polityczne i na obustronną radykalizację po-
staw już w 1917 r., a następnie przez cały 1918 r., analizuje stopień samoorganiza-
cji społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce i ukazuje rolę Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego przekształconego później w Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. 
Charakteryzuje Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Doszukując się 
źródeł radykalizmu, opisuje gorące 21 dni pomiędzy obradami Sejmu Dzielnico-
wego a  wybuchem powstania wielkopolskiego. Uwypukla rolę jednostki, przede 
wszystkim Mieczysława Palucha, wskazując zarazem na źródła jego konfliktu z Ko-
misariatem Naczelnej Rady Ludowej.

Słowa k luczowe: powstanie wielkopolskie, Polska Organizacja Wojskowa Za-
boru Pruskiego, Mieczysław Paluch, radykalizm, przygotowania zbrojne

SUMMARY

Juliusz  S .  Tym, The roads to the Greater Poland Uprising. A look 
from the perspective of a century

In the article the author attempted to find – from the perspective of a century 
– the answer to the question on the sources of the radicalism of indigenous inhab-
itants of Greater Poland, i.e. Poles who lived in 1918 in the area named Province 
of  Posen by the Prussian partitioner and who were subjects of the German em-
peror. The paper begins with a characteristics of existing literature of the subject. 
Searching for the answer to the question posed, the author points out the political 
reasons and the mutual radicalization of the attitudes already in 1917 and then in the 
whole 1918, analyzes the extent of self-organization of the Polish society in Greater 
Poland, and shows the role of the Central Citizen’s Committee, later transformed into 
the Commission of the Supreme People’s Council. The Polish Military Organization 
of the Prussian Partition is characterized. Uncovering the sources of the radicalism, 
the author describes the 21 heated days between the Polish District Parliament ses-
sion and the outbreak of the Greater Poland Uprising. The role of the individuals 
is highlighted, above all Mieczysław Paluch, pointing out at the same time to the 
sources of his conflict with the Commission of the Supreme People’s Council.

Keywords : Greater Poland Uprising, Polish Military Organization of the Prus-
sian Partition, Mieczysław Paluch, radicalism, armed preparations
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РЕЗЮМЕ

Юли у ш С.  Тым, Предпосылки Великопольского восстания.  
Взгляд по прошествии столетия

В статье автор предпринял попытку с перспективы прошедшего столетия 
ответить на вопрос об источниках радикализма коренных поляков, прожи-
вающих в 1918 г. на территории, названной пруссами Познаньской Провин-
цией, и являющихся подданными немецкого императора. Статья начинается 
с характеристики уже существующей литературы, освещающей данную тему. 
В поисках ответа на поставленный вопрос автор отмечает политические 
причины, двустороннюю радикализацию позиций уже в 1917 г., длящуюся 
и  в  1918 г. Также автор анализирует степень самоорганизации польского об-
щества в Великопольском регионе, обозначает роль Центрального Граждан-
ского Комитета, переформированного позднее в  Комиссариат Верховного 
Народного Совета. Кроме того, в статье дается характеристика Польской во-
енной организации „Прусского Раздела”. В  поисках источника радикализма 
автор характеризует бурный период – 21  день между заседанием районного 
парламента и началом Великопольского восстания, а также подчеркивает 
роль отдельной личности, прежде всего – Мечислава Палюха, описывая од-
новременно и причины его конфликта с  Комиссариатом Верховного Народ-
ного Совета. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Великопольское восстание, Польская военная 
организация „Прусского Раздела”, Мечислав Палюх, радикализм, подготовка 
вооружения



Przemysł aw Olstowski 
Mariusz Wołos

Rola militarna i polityczna Polskiej 
Organizacji Wojskowej w odzyskaniu 

niepodległości. Próba bilansu

Polska Organizacja Wojskowa (POW) została powołana do życia 
z  inicjatywy Józefa Piłsudskiego jesienią 1914 r. Z  jednej strony trakto-
wać ją można jako dopełnienie Legionów Polskich, zwłaszcza zaś dowo-
dzonego przez Piłsudskiego ówcześnie 1 Pułku Piechoty, a  od grudnia 
1914 r. I Brygady Legionów, w zakresie realizowania nie tylko zadań mi-
litarnych, ale może przede wszystkim politycznych. Z  drugiej zaś jako 
rozwiązanie alternatywne do legalnej przecież działalności Legionów, bo 
dające Komendantowi Głównemu i  jego stronnikom atut w  postaci peł-
nej niezależności od zaborców ze wskazaniem na taktycznych sojuszni-
ków, jakimi, do czasu, byli Austriacy i  Niemcy. POW jako tajna i  dzia-
łająca w  warunkach konspiracyjnych siła zbrojna była zarazem częścią 
większego planu Piłsudskiego polegającego na budowie własnych struk-
tur wojskowych, których znaczenie wraz z biegiem miesięcy i lat Wielkiej 
Wojny mogło tylko rosnąć w obliczu strat ponoszonych przez mocarstwa 
zaborcze, przynajmniej do czasu wyeliminowania z  działań wojennych 
Rosji wskutek przewrotu bolszewickiego. Po zajęciu Królestwa Polskiego 
przez państwa centralne w  1915 r. struktury POW zostały tylko częścio-
wo zdekonspirowane. Nadal pozostawała ona politycznym instrumentem 
w  rękach Piłsudskiego, a  po jego aresztowaniu w  lipcu 1917 r. – liderów 
ruchu piłsudczykowskiego. Właśnie dlatego POW trudno jednoznacznie 
zdefiniować jako organizację tylko o  charakterze militarnym. Jej działa-
cze, zwłaszcza w  ostatnich latach I wojny światowej, nie stronili bowiem 
od działalności o  charakterze politycznym, a  nawet dyplomatycznym, 
prowadząc negocjacje tak z  reprezentantami innych orientacji w  ramach 
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ruchu polskiego, jak i z przedstawicielami państw obcych ze wskazaniem 
na mocarstwa Ententy. 

Zamiarem autorów niniejszego tekstu nie jest nawet pobieżne przedstawie-
nie całokształtu dziejów POW, co w ograniczonym pod względem objętości 
artykule nie wydaje się możliwe, ale treściwe ukazanie jej roli militarnej oraz 
politycznej w walce o niepodległość i dorobku w tym zakresie. Wiele kwestii 
zostanie zatem ledwie zasygnalizowanych lub wręcz pominiętych. Pojawią się 
jednakże wątki nieznane, które autorzy podjęli świadomie i najczęściej trakto-
wane jako przykłady oddające w ich ocenie procesy szersze, istotne dla dziejów 
POW, ale jednocześnie wskazujące źródła do tej pory będące poza naukowym 
obiegiem lub wykorzystywane przez historyków sporadycznie. W  stopniu 
szczególnym dotyczyć to będzie roli odegranej przez POW na wschodzie – na 
Ukrainie i w Rosji w ostatnich latach I wojny światowej. W stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości sformułowanie postulatu podjęcia gruntownych 
badań nad dziejami POW celującymi w  solidną, wielowątkową monografię 
szczegółową wydaje się wręcz konieczne. Do tej pory bowiem najważniejszym 
i najbardziej kompletnym opracowaniem naukowym na temat dziejów POW 
pozostaje książka Tomasza Nałęcza ogłoszona drukiem w 1984 r., a zatem pi-
sana w  czasach obowiązującej cenzury i  ograniczeń w  zakresie możliwości 
wykorzystania źródeł przechowywanych poza Polską ze wskazaniem na Ro-
sję (Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie) oraz Stany Zjed-
noczone (nowojorskie Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce)1. 

1 T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984. Poza tą pracą wska-
zać można jeszcze wybrane pozycje naukowe, czy też pretendujące do naukowości, w całości 
poświęcone dziejom POW lub jej części składowych: W. Lipiński, Polska Organizacja Wojsko-
wa, Warszawa 1931; I. Ziemiański, Zarys historii P.O.W. na Wschodzie [w:] Polska Organizacja 
Wojskowa. Szkice i wspomnienia, red. J.  Stachiewicz, W. Lipiński, Warszawa 1930, s. 214–222; 
idem, Praca kobiet w P.O.W. – Wschód, wyd. 2, przedm. i posł. M. Wańkowicz, Warszawa 1933; 
I. Harski, Komendant naczelny K.N.  3 Jot-Bromirski [w:] Polska Organizacja Wojskowa. Szkice..., 
s. 223–227; idem, P.O.W. na Wschodzie, „Strzelec” 1934, nr  45, s. 46–48; K. Siedlecki, P.O.W. 
nad Morzem Czarnym [w:] Polska Organizacja Wojskowa. Szkice..., s. 228–235; J.  Klimek, Pol-
ska Organizacja Wojskowa na terenie powiatu łaskiego. (Szkic historyczny), Pabianice 1938; 
A.  Bełcikowska, Polska Organizacja Wojskowa. Zarys dziejów, Warszawa 1939; K. Kandziora, 
Działalność P.O.W. w Poznaniu. Przyczynek do historii Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru 
pruskiego w  latach 1918/19, Warszawa 1939; W. Jędrzejewicz, P.O.W. i  Batalion Warszawski. 
Moja służba 1914–1915, Warszawa 1939 [pamiętniki niepozbawione elementów analitycznych 
i syntetycznych]; Z dziejów Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej 1914–1918, red. 
P. Stawecki, Warszawa 1984; A. Leinwand, Polska Organizacja Wojskowa we Lwowie, „Studia 
i  Materiały do Historii Wojskowości” 1995, t.  37, s.  213–229; J. Gaul, Służba wywiadowcza 
w Polskiej Organizacji Wojskowej (1914–1918), „Przegląd Historyczny” 1995, z.  2, s. 179–188; 
D. Marchewka, Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w Obwodzie Kutnowskim, „Kutnow-
skie Zeszyty Regionalne” 1997, t.  1, s.  141–158; A. Pepłoński, Wywiad Komendy Naczelnej 
POW–III na Ukrainie (1919–1920), „Przegląd Wschodni” 1998, z. 2, s.  299–335; J. S.  Muj-
ta, Z  dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej i  Związku Peowiaków na Ziemi Kolskiej, Koło 
1999; J.  Woyno, Polska Organizacja Wojskowa w Ostrowcu (1915–1918), „Rocznik Muzealny. 
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Omawiając syntetycznie najważniejsze aspekty działalności POW, ewolucję jej 
taktyki i struktury organizacyjnej, jak też mechanizmy działania i podejmowa-
nia decyzji w jej kierowniczych kręgach, Nałęcz skupił się jednak – trzeba tu 
zgodzić się z recenzentami jego pracy2 – na ukazaniu organizacji, która pełniła 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim” 1999, t. 2, s. 9–32; idem, 
Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej na Podlasiu (1914–1918), „Szkice Podlaskie” 1999, nr 
7, s. 71–81; idem, Okręg Piotrkowski Polskiej Organizacji Wojskowej, „Piotrkowskie Zeszyty Hi-
storyczne” 2004, t. 6, s. 129–140; idem, Polska Organizacja Wojskowa w  Lublinie i  powiecie lu-
belskim 1914–1918, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1997, nr 20; idem, Sandomierski 
Obwód Polskiej Organizacji Wojskowej, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2000, nr  23; 
Z. Teodorski, Polska Organizacja Wojskowa w Kotuniu w latach 1915–1918, „Szkice Podlaskie” 
2000, z. 8, s. 141–159; M. Pawlak, Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w Chodczu, „Za-
piski Kujawsko-Dobrzyńskie” 1998, t. 12, s. 99–111; idem, Nowe materiały do dziejów Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Chodczu, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 2002, t. 17, s. 291–294; 
S. Kordaczuk, Z siedleckiej księgi peowiaków, cz. 1, „Szkice Podlaskie” 1998, nr 6, s. 16–24; cz. 
2, „Szkice Podlaskie” 1999, nr 7, s. 161–176; cz. 3, „Szkice Podlaskie” 2000, nr 8, s. 161–166; 
cz. 4, „Szkice Podlaskie” 2001, nr 9, s.  206–218; L. Taborski, Terenowe struktury POW – 2. 
Obwód Wysokie Mazowieckie, „Ziemia Łomżyńska” 2003, t. 7, s. 113–121; P.  Wzorek, Człon-
kowie Polskiej Organizacji Wojskowej Okręgu VI – kieleckiego, „Między Wisła a Pilicą. Studia 
i Materiały” 2004, t. 5, s. 137–160; W. Włodarkiewicz, Działalność niepodległościowa Polskiej 
Organizacji Wojskowej do jesieni 1918 roku [w:] Na wojnie i w szlacheckim dworku. Studia i ma-
teriały, red. K.  Maksymiuk, D. Wereda, R. Roguski, Siedlce 2016, s. 175–188; K. Skłodowski, 
Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, dowództwa Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej oraz 
powstanie sejneńskie, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku” 2009, nr 22, s. 112–
143; М.  Волос, Польская военная организация в  России и на Украине в 1917–1918 годах 
[w:] Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды, 
ответ. ред. М. Волос. А. Орехов, Москва 2009, s. 195–216; A. J. Papierowski, Powstanie i dzia-
łalność w  Płocku Polskiej Organizacji Wojskowej, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa 
Naukowego Płockiego” 2009, nr 2, s. 17–28; A. Holiczenko, Niektóre aspekty działalności Pol-
skiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie w  latach 1914–1920, „Echa Przeszłości” 2010, t.  11, 
s.  195–211; idem, Żołnierze tajnego frontu. Lista imienna KN3 POW – Wschód, 1914–1921, 
Olsztyn 2012 [przydatne kompendium w  formie słownika biograficznego]; Wywiadowca na 
Ukrainie. Ryszard Wraga (Jerzy Niezbrzycki) przed Komisją Historyczną KN III, oprac. P. Li-
bera, „Arcana. Kultura, Historia, Polityka” 2010, nr 5, s. 93–132; M. J.  Chromiński, Udział III 
Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej w formowaniu 22. Siedleckiego Pułku Piechoty w 1918 r., 
„Szkice Podlaskie” 2011/2012, z. 19–20, s. 107–162; T. Dudziński, Polska Organizacja Wojskowa 
na terenie powiatu szczuckiego, „Studia Łomżyńskie” 2012, t. 23, s. 57–77; W. Rawski, Działal-
ność Polskiej Organizacji Wojskowej w Moskwie, 1919–1920, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
2013, nr  3 (245), s. 101–126; P.  Wrona, Peowiacki Lebenswelt, czyli między pospolitym ruszeniem 
a tajną armią Komendanta [w:] „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako pro-
blem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, red. M.  Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, 
Lublin–Warszawa 2017, s. 41–55. Rzecz jasna tematyka dotycząca POW pojawia się na kartach 
wielu innych opracowań naukowych poświęconych dziejom zmagań Polaków o niepodległość 
podczas I wojny światowej i jeszcze po jej zakończeniu, w tym w szeregu biografii peowiaków. 
Wcale nieźle reprezentowana jest też memuarystyka dotycząca działalności w POW. Niektóre 
tytuły czytelnik znajdzie poniżej w odsyłaczach.
2 Zob. recenzję pióra Adolfa Juzwenki i  Włodzimierza Suleji w  „Przeglądzie Historycz-
nym” 1986, t. LXXVII, z. 1, s. 153–159.
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przede wszystkim rolę atutu w rękach Józefa Piłsudskiego, a po jego areszto-
waniu – kierownictwa obozu niepodległościowego, zaś w dniach odradzania 
się państwowości polskiej w październiku i listopadzie 1918 r. stała się dla tego 
obozu oraz jego przywódcy narzędziem w walce o władzę. Owszem, pełniła 
POW także i rolę atutu wobec sztabowców, a także polityków państw central-
nych, wobec polityków galicyjskich i ukształtowanego z czasem w Królestwie 
Polskim obozu aktywistycznego, wobec zorientowanych na Ententę ugrupo-
wań pasywistycznych, w ostatnim roku wojny zaś także wobec samej koalicji, 
dokładniej zaś francuskich czynników wojskowych operujących w Rosji i Ru-
munii i zainteresowanych możliwościami wpływu na sytuację polityczno-mi-
litarną w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy jednak jesienią 1918 r. okazała 
się POW przede wszystkim narzędziem w walce o władzę w odradzającej się 
Polsce? Z punktu widzenia politycznych interesów obozu niepodległościowe-
go (skądinąd niebędącego monolitem), z pewnością odegrała wówczas i taką 
rolę. Nie była to jednak rola najważniejsza i nie ona też stanowi dziś o pamięci 
POW w kontekście jesiennych miesięcy 1918 r., w trakcie których doszło do 
zakończenia działań na frontach Wielkiej Wojny, upadku państw centralnych 
i odrodzenia państwa polskiego na terenie Królestwa Polskiego i zachodniej 
Galicji. Najważniejszym zadaniem POW była wtedy ochrona odradzającej 
się państwowości, z którego organizacja wywiązała się dobrze, szczególnie na 
prowincji. W dalszej kolejności – prawda, że nie bez trudności w stosunkach 
z władzami wojskowymi – dostarczenie formującej się z wolna armii polskiej 
ochotniczego żołnierza (wedle oceny Nałęcza w  ilości około 20  tys. osób3), 
a więc w  tamtym okresie rekruta najcenniejszego. Tym bardziej więc należy 
wskazać na potrzebę podjęcia prac nad nową monografią POW i eksploracji 
obszernego materiału źródłowego, przede wszystkim związanego z organizacją 
i przebadanego dotąd w niewielkim stopniu, w tym wytworzonego przez jej 
struktury w  latach Wielkiej Wojny, a  także w okresie wojen o niepodległość 
i granice (1918–1921).

Obok zespołu akt POW w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego 
(Wojskowego Biura Historycznego) w Warszawie oraz licznych kolekcji per-
sonalnych w zbiorach instytutu nowojorskiego na szczególną uwagę badaczy 
zasługują przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym 
– obok innych polskich archiwaliów cywilnych i wojskowych – akta Instytutu 
Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski4. Wśród 

3 T. Nałęcz, Polska..., s. 227–228.
4 Dotyczy to w szczególności zespołów (fondów) nr 482 (Polskie organizacje burżuazyjno-
-nacjonalistyczne i wojenno-dywersyjne) i 483 (Polskie instytucje burżuazyjne i organizacje 
polityczne z okresu I wojny światowej 1914–1918), a także 476 (Instytut Józefa Piłsudskiego 
Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski w Warszawie) i 479 (Materiały dokumen-
talne działaczy państwowych, społecznych, politycznych i wojskowych Polski), zob. Archi-
walia polskiej proweniencji terytorialnej przechowywane w Państwowym Archiwum Federacji 
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nich znajduje się zarówno zbiór akt POW (1628 jednostek archiwalnych), jak 
i dziesiątki, jeśli nie setki, relacji terenowych działaczy organizacji, a  także 
zapisy rozmów – najczęściej obszernych – przeprowadzonych głównie w la-
tach trzydziestych ubiegłego wieku przez pracowników Instytutu z dawny-
mi członkami ścisłego kierownictwa POW, nierzadko krytycznymi wobec 
różnych aspektów organizacyjnej przeszłości, a  czasem też w  stosunku do 
niektórych przywódców organizacji w różnych okresach jej istnienia, przede 
wszystkim zaś rzucających interesujące światło na wiele spraw dotyczących 
funkcjonowania POW i jej władz naczelnych w latach 1914–19185. Solidne 
przepracowanie tych zasobów, raczej przez zespół niż siłami pojedyncze-
go badacza, pozwoliłoby na powstanie kompletnej tym razem i  wnikliwej 
monografii POW, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które wpływa-
ły wówczas na jej działalność i  ukazanie jej na poziomie centralnym i  te-
renowym nie tylko w  planie wojskowym i  politycznym, ale i, czego dotąd 
brakowało, społecznym. Dotyczyć to zresztą winno także i  struktur wobec 
niej pokrewnych, jak POW Zaboru Pruskiego (1918), POW Górnego Śląska 
(1919–1921), a także Organizacji Wojskowej Pomorza (1918/1919–1920)6.

Powołana w sierpniu 1914 r. w Warszawie organizacja, po przybyciu tam 
22  października tego roku Tadeusza Żulińskiego nazwana Polską Organi-
zacją Wojskową7, wywodziła się z  działających przed wojną w  Królestwie 
Polskim struktur związków i drużyn strzeleckich, przy przewadze liczebnej 

Rosyjskiej i Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym, red. nauk. W. Stępniak, Warsza-
wa 2000, s. 132–136.
5 Российский государственный военный архив в Москве (dalej: РГВА), ф. 482, оп. 5, 
д.  1358, Relacja Wacława Jędrzejewicza dot. początków POW udzielona 9 III 1936 r. mgr. Wła-
dysławowi Brzozowskiemu; д. 1359, Stenogram wywiadu z płk. dypl. Leonem Kocem udzielone-
go 19 I 1938 r. mgr. Władysławowi Brzozowskiemu; д. 1360, Relacja Bogusława Miedzińskiego 
dotycząca POW w latach 1914–1915, udzielona w dniu 22 IX 1938 r. mgr. Władysławowi Brzo-
zowskiemu; д. 1361, Wywiad z Januszem Jędrzejewiczem, przeprowadzony przez mgr. Włady-
sława Brzozowskiego w dniu 5 XI 1937 i 15 XI 1937 r.; д. 1414, Relacja dyr. dr. Aleksandra To-
maszewskiego dot. początków POW, udzielona mgr. Władysławowi Brzozowskiemu 5 II 1936 r.; 
д.  1415, Relacja Mariana Zyndrama Kościałkowskiego o przebiegu służby w POW, udzielona 
mgr. Władysławowi Brzozowskiemu w październiku i listopadzie 1934 r.; д. 1466, Relacja płk. 
Adama Koca udzielona mjr. Wacławowi Lipińskiemu w lokalu Związku Strzeleckiego w Warsza-
wie w dniu 4, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26 i 31 X 1928 r. dotycząca jego pracy w POW po wyj-
ściu z obozu w Beniaminowie na terenie okupacji austriackiej i niemieckiej w latach 1917–1918.
6 Zob. P. Olstowski, O potrzebach badań nad dziejami walk o niepodległość i granice Rze-
czypospolitej (1914–1921) [w:] Z dziejów walk o niepodległość, kom. red. M. Gałęzowski et 
al., t. 3, Warszawa 2015, s. 90–107.
7 T. Nałęcz, Polska..., s. 18. Skądinąd Bogusław Miedziński w relacji udzielonej we wrze-
śniu 1938 r. uważał, iż nazwa POW powstała w styczniu 1915 r., a najwcześniej w grudniu 
1914 r., zob. РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1360, Relacja Bogusława Miedzińskiego dotycząca POW 
w  latach 1914–1915, udzielona w  dniu 22 IX 1938 r. mgr. Władysławowi Brzozowskiemu, 
k. 3–4.
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tych ostatnich. Była więc od początku swego istnienia częścią polskiego wysił-
ku wojskowego, zapoczątkowanego wymarszem 6 sierpnia 1914 r. z krakow-
skich Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej, będącym pierwszym wystą-
pieniem zbrojnym zorganizowanej polskiej wojskowości od upadku powstania 
styczniowego. Jej członkowie mieli po drugiej stronie frontu robić tajnie to, 
co ich koledzy pozostali w Galicji czynić mogli w strzeleckich mundurach – 
świadczyć czynem o prawie Polaków do odbudowy własnego państwa. W od-
różnieniu od Legionów POW była u swych początków, kształtowaną z wolna, 
polską siłą zbrojną niezależną od państw centralnych, co zmieniło się w pew-
nym stopniu dopiero po opanowaniu przez ich wojska Królestwa Polskiego 
w sierpniu 1915 r. i dekonspiracji POW w dotychczasowym kształcie organi-
zacyjnym, skutkując odbudową jej w dużej mierze od podstaw i pod okiem 
„sojuszników”. Tymczasem jednak do sierpnia 1915 r. trwało budowanie 
struktur w  oparciu o  dotychczasowy potencjał członkowski organizacji pa-
ramilitarnych w Królestwie oraz pomoc organizacyjną i finansową ze strony 
działających tam nadal stronnictw niepodległościowych, stanowiących przed 
wojną polityczne zaplecze obozu irredenty8. Po powstaniu w grudniu 1914 r. 
I Brygady Legionów i zawiązaniu się jej Kasy Oficerskiej finanse POW zasilane 
były w latach 1915–1916 w niemałej mierze z tego właśnie źródła9. Czas dzia-
łalności pod okupacją rosyjską odznaczał się trudnymi warunkami dla budowy 
struktur, nie tylko z powodu aktywności rosyjskiej policji i kontrwywiadu, ale 
i bierności, a często niechęci ze strony większości królewiackiego społeczeń-
stwa, w tym przede wszystkim jego świadomej politycznie i narodowo części, 
w swej ogromnej większości popierającej jeszcze wówczas Rosję oraz jej armię 
w wojnie z państwami centralnymi, nadto zaś nastawionego antyniemiecko, co 
wskutek wydarzeń pierwszych dni i tygodni tej wojny (jak choćby zdewastowa-
nie Kalisza przez niemiecki ostrzał artyleryjski) nie powinno dziwić, niezależ-
nie nawet od przedwojennych antecedencji. Można się więc zgodzić wstępnie 
z oceną Nałęcza, że „organizacja w przededniu wycofania się Rosjan skupiała 
około tysiąca zaprzysiężonych spiskowców”, chociaż „Grono osób sympaty-
zujących było niewątpliwie szersze”10. Trudno też było mówić – za wyjątkiem 
stosunkowo nielicznych oddziałów lotnych – o efektywnym wyszkoleniu woj-
skowym członków POW w tym okresie. Sukcesem było z pewnością powstanie 

8 Szerzej na ich temat zob. T. Nałęcz, Irredenta polska, Warszawa 1992.
9 Ze „Sprawozdania Kasy Oficerskiej (I-ej) Brygady Piłsudskiego za okres istnienia od 
1.I.1915 do 1.XII.1916” (РГВА, ф. 482, оп. 4, д. 200) wynika, że jej wydatki w  tym czasie 
wyniosły 2 009 231,59 koron, z czego 14,9% przeznaczono na „organizację” (POW), funk-
cjonowanie Kasy i fundusz dyspozycyjny Komendanta I Brygady, zob. P. Olstowski, Sprawoz-
danie Kasy Oficerskiej I Brygady Legionów Polskich za lata 1915–1916. Przyczynek do dziejów 
samorządu oficerskiego I Brygady, „Czasy Nowożytne” 2001, t. XI (XII), s. 149–173, tu szcze-
gólnie s. 172–173.
10 T. Nałęcz, Polska..., s. 37.
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sprawnych w miarę możności struktur organizacyjnych w Warszawie i na pro-
wincji oraz wykształcenie w ich obrębie cech, które pozwoliły organizacji stać 
się atutem w ręku Komendanta Głównego, nawet jeśli faktyczne możliwości 
i osiągnięcia POW były w tym okresie zawyżane wobec dowództw austriackich 
czy niemieckich przez sztab 1 Pułku Legionów, a następnie I Brygady. Chodzi-
ło tu w pierwszym rzędzie o łączność i wywiad (w obu wypadkach ze znaczą-
cym udziałem członkiń oddziałów żeńskich), w dalszej kolejności o akcje dy-
wersyjne oddziałów lotnych. Obok tego o działalność wydawniczą i kolportaż.

Zajęcie Królestwa Polskiego przez wojska państw centralnych w  lipcu 
i  sierpniu 1915 r. przyniosło ujawnienie znacznej części aktywów orga-
nizacyjnych POW oraz wstąpienie większości jej członków do Legionów, 
w  szczególności do I  Brygady. Spowodowało to konieczność odbudowy 
POW w  Królestwie (odrębnie pod okupacją niemiecką i  austriacką). Po-
czątkowo odbywało się to także na marginesie niejako organizowanego, 
także i  pod płaszczykiem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komi-
tetu Narodowego, od kwietnia 1915 r. werbunku do I  Brygady11. Podjęta 
po przybyciu w połowie sierpnia 1915 r. do Warszawy decyzja Komendanta 
o wstrzymaniu werbunku do Legionów czyniła z POW inny już rodzaj atu-
tu w ramach prowadzonej przez Piłsudskiego polityki „licytacji sprawy pol-
skiej wzwyż”. Wpierw miała być zapleczem dla przyszłej armii polskiej or-
ganizowanej przez państwa centralne w oparciu o Legiony, a następnie, po 
zakończeniu ich militarnej roli po wycofaniu z frontu wschodniego i akcie 
5 listopada 1916 r., podstawą dla takiej armii, czemu służyć miało demon-
stracyjne podporządkowanie POW Tymczasowej Radzie Stanu w styczniu 
1917 r. Dało to możliwość względnego rozwoju szeregów, choć polityka po-
wstrzymywania się od posunięć niedających realnych efektów oczekiwanych 
przez obóz niepodległościowy i jego przywódcę, więc w efekcie niekierowa-
nie członków POW do szeregów formowanych w  1917 r. przez Niemców 
zalążków przyszłej armii polskiej, powodowało występowanie z organizacji, 
którą cechował w  tej sytuacji znaczący ruch kadrowy. „Rząd i  Wojsko” – 
hasło wysuwane przez POW niemal od początku istnienia organizacji, sta-
nowiące tytuł jej nieoficjalnego periodyku, traktowane z odpowiednią po-
wagą – nie oznaczało jednak podporządkowywania tych spraw okupantom, 
z którymi utrzymywano taktyczny sojusz. Efektywność prowadzonej przez 
Komendanta polityki wymagała bowiem umiejętnego korzystania z atutów, 
jakimi były Legiony (na które tylko częściowo miał wpływ), a następnie – 
po spadku znaczenia tej karty – przede wszystkim POW. Dla organizacji 
oznaczało to podążanie za decyzjami Komendanta Głównego, a  więc ko-
nieczność elastycznego dostosowywania się do sytuacji politycznej zmie-
niającej się z biegiem czasu – w kwestii zawieszenia werbunku do Legionów, 

11 РГВА, ф. 482, оп. 4, д. 102, k. 14–16 [Organizacja kół wojskowych]. 
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stosunku do aktu 5 listopada, do Tymczasowej Rady Stanu, do kryzysu przy-
sięgowego, wreszcie do państw centralnych. Przywódca obozu niepodległo-
ściowego nie prowadził bowiem polityki statycznej, opartej na przywiązaniu 
do określonych rozwiązań, jak koncepcja austro-polska czy budowa u boku 
państw centralnych armii polskiej za wszelką cenę. Stąd też brały się zwroty 
przełomowe dla polityki tego obozu, za którymi nie nadążali czasem przy-
wódcy stronnictw wchodzących w jego skład.

Dla POW miało to konsekwencje co do modelu organizacji, spójności 
jej struktur i poziomu wyszkolenia wojskowego szeregów. Organizacja woj-
skowa, oczekując na decyzję co do swego przeznaczenia, pozostawała bo-
wiem jakby w zawieszeniu pomiędzy funkcją militarną i polityczną. Inaczej 
jednak być nie mogło, jeśli miała spełnić przeznaczoną jej rolę. Niewielkie 
w praktyce możliwości efektywnego szkolenia oddziałów terenowych powo-
dowały, iż na co dzień znaczącą uwagę przywiązywano do pracy politycz-
nej, a bardziej jeszcze oświatowej, szczególnie na terenach, gdzie struktury 
POW budowano od podstaw i  gdzie ich częstokroć wcześniej nie było12. 
Praca obywatelska – dostrzegana wprawdzie w  historiografii13 – zasługuje 
w dalszych badaniach nad tą organizacją na szczególną uwagę, w  stopniu 
nie mniejszym niż jej aktywność wojskowa i polityczna. Wynika to jedno-
znacznie z lektury dziesiątków relacji przechowywanych w przywoływanych 
już zespołach akt w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Mo-
skwie14, a dokumentujących wartość takiej pracy w Królestwie Polskim, na 
ziemiach zabranych, a od 1917 r. także w Galicji. Był to istotny wkład POW 
w  kilkudziesięcioletnie dzieło rozmaitych form polskiej irredenty, jakim 
była wytrwała i  żmudna, przy tym trójzaborowa, praca oświatowa wśród 
szerokich i przeważnie gorzej sytuowanych materialnie warstw społeczeń-
stwa polskiego, czyniąca z odbiorców tych działań przyszłych świadomych 
obywateli własnego państwa15. Dlatego też wartość tej pracy POW wykra-
czała znacząco poza „trwałe upowszechnienie wpływów piłsudczykowskich 
w  szerokich warstwach ludowych [...][bez czego] nie sposób zrozumieć 
mapy politycznej II Rzeczypospolitej”16. Była też ona czymś znacznie więcej 
niż „szkołą politycznego myślenia [w której] uczono stosowania zasad woj-
skowego posłuszeństwa w rozwiązywaniu kwestii politycznych”, kształtując 

12 Zob. W. T. Drymmer, W służbie Polsce, Warszawa 1998, s. 50–55.
13 T. Nałęcz, Polska..., s. 116.
14 Zob. przypis 4.
15 Zob. P. Olstowski, Irredenta jako czynnik modernizacji społecznej na ziemiach polskich na 
przełomie XIX i XX wieku. Przypis do rozważań nad wiekiem XIX i początkiem wieku XX [w:] 
Naród bez państwa na drogach do nowoczesności. Książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin 
Profesora Szczepana Wierzchosławskiego, red. M. Niedzielska, Toruń 2017, s. 143–160.
16 T. Nałęcz, Polska..., s. 237.
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przy tym „kult wodza”17. Taką – także – była raczej dla kadry kierowniczej 
wszystkich szczebli. Przede wszystkim jednak jawi się jako szkoła skutecz-
nego działania na miarę stosunkowo skromnych sił i  środków, w  ramach 
których kilkakrotnie odtwarzano i rozbudowywano organizacyjną strukturę, 
po kryzysie przysięgowym rozciągając działalność na teren Galicji, głównie 
Zachodniej. Naturalnie – na co zwrócił uwagę Nałęcz – wykorzystywano 
do tego lokalne instytucje i organizacje o charakterze społecznym, nierzad-
ko też infiltrując wiele z  nich18. POW była jednak organizacją wojskową, 
przez większość swego istnienia o charakterze tajnym, a przy tym obciążo-
ną funkcjami politycznymi, szczególnie po aresztowaniu Piłsudskiego, stąd 
nie powinny dziwić konspiracyjne metody działania także i w polityce, jak 
również bezdyskusyjność w wykonywaniu organizacyjnych poleceń. Miarą 
wartości POW był właśnie okres po kryzysie przysięgowym i aresztowaniu 
Komendanta oraz Kazimierza Sosnkowskiego, który poza utratą czynnika 
decyzyjnego i najwyższego dla niej politycznego autorytetu wymagał prze-
zwyciężenia kryzysu organizacyjnego i kryzysu przywództwa19. I to się sta-
ło, dzięki czemu kilkunastotysięczna organizacja w  listopadzie 1918 r. za-
funkcjonowała stosunkowo sprawnie, przejmując – nie bez lokalnych pro-
blemów – władzę z rąk okupantów w Warszawie i na prowincji, a następnie, 
przy wsparciu stronnictw lewicy niepodległościowej tworzących Tymcza-
sowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w  Lublinie, osłaniając proces for-
mowania się polskiej władzy państwowej, zagrożony w ówczesnej sytuacji 
możliwością wybuchu społecznego. Ta funkcja swoistej straży bezpieczeń-
stwa była istotna na całym obszarze Królestwa Polskiego, w mniejszym już 
stopniu w zachodniej Galicji, gdzie POW była zdecydowanie słabsza. Obok 

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Janusz Jędrzejewicz nie bez powodu mówił po latach: „Zdaje się, iż [Tadeusz] Kasprzycki 
się załamał. Wiem, iż nie utrzymał POW. Stracił wiarę człowiek co do utrzymania. To się 
czuło w całej organizacji, że komendant psychicznie się załamał. [...] [Jan Zdanowicz-]Opie-
liński to był niezmiernie ciekawy człowiek, żołnierz z krwi i kości, z  tendencji, dyspozycji, 
woli. Jedną miał rzecz, nazywano go: obywatel Bujał. Gdzie[ś] w pewnym punkcie zabrakło 
mu poczucia odpowiedzialności w bardzo trudnych warunkach. To nie dyskwalifikuje go za 
to. Trzeba było mieć piekielną wytrzymałość psychiczną, aby na sobie, na jednym człowieku, 
po aresztowaniu Komendanta i przy tych strasznych prześladowaniach, wszystko wytrzymać 
psychicznie, by budzić zaufanie, że wszystko idzie według komendy. Zaczął bujać. Opowia-
dał, że my teraz pokażemy – a nic nie mógł pokazać. Poszło w użycie: obywatel Bujał. Ka-
sprzycki przestał być, skończył się. [Adam] Koc zdobył się na nadzwyczajny wysiłek. Krót-
ko był samodzielnym komendantem. [...] Na Kocu ta rzecz wisiała mniej więcej od wiosny 
1918 r. do przyjazdu Komendanta. Koc podciągnął [organizację] niesłychanie psychicznie. 
Każdy czuł, iż jest tu ktoś. To jest jedna z  najpiękniejszych kartek w  historii Koca w  tym 
czasie”. РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1361, Wywiad z Januszem Jędrzejewiczem, przeprowadzony 
przez mgr. Władysława Brzozowskiego 5 XI 1937 r., k. 27.
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tego pełniła funkcję aparatu werbunkowego do oddziałów, które weszły na-
stępnie, czasem nie bez problemów, w skład Wojska Polskiego, zasilając jego 
szczupłe u progu własnej państwowości siły. Czynniki te zdecydowały o roli 
odegranej przez POW na jesieni 1918 r. Niewiele wcześniej stała się ona 
wzorem dla POW Zaboru Pruskiego, później też dla POW Górnego Śląska 
i najbardziej od niej ideowo odległej Organizacji Wojskowej Pomorza. Bez-
pośrednią natomiast jej kontynuacją, już w ramach Wojska Polskiego, stała 
się Komenda Naczelna 3 POW na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.

Nie jest to oczywiście wszystko, co w kontekście pamięci o tej organizacji 
należy mieć na względzie. Tworzyła bowiem rozgałęzioną oraz wielostop-
niową machinę konspiracyjną, której sprawność pozostała w pamięci nie-
mieckiej i sowieckiej. Stąd też między innymi brała się po klęsce II Rzeczy-
pospolitej we wrześniu 1939 r. brutalność i rozległość działań aparatu bez-
pieczeństwa III Rzeszy i ZSRR, ze strony Niemców szczególnie na obszarze 
województw zachodnich20. Przez wzgląd na eksperiencję z czasów wojennej 
konspiracji wielu peowiaków piastowało odpowiedzialne funkcje w  cy-
wilnym aparacie bezpieczeństwa w  niepodległej Rzeczypospolitej, a  także 
w organach Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) WP, szczególnie 
w kontrwywiadzie. Wielu też należało do eminentnych postaci polityki pol-
skiej (bywało że i kultury), przede wszystkim w szeregach obozu piłsudczy-
kowskiego. Przeżycia z  lat wojny skutkowały także silnymi więziami śro-
dowiskowymi. Przywołując wspomnienie ostatniej, rzec można pożegnalnej 
odprawy czołowych konspiratorów i  konspiratorek POW u  Komendanta 
po jego powrocie z  Magdeburga, Janusz Jędrzejewicz powiedział: „Ludzie 
płakali. Nie wiem, czy to jest gdzie zapisane. Szczególnie płakały kobiety, 
które tam były. Marszałek wyrażał wdzięczność, iż POW utrzymane zostało 
w najcięższych warunkach. Zostali sami młodzi ludzie. Wątpił, czy wytrzy-
mają. Przyjeżdża, i okazuje się, że jest olbrzymia organizacja”21. Olbrzymia 
naturalnie pod względem wartości raczej niż liczebności. Szczególnie istot-
ne wydaje się w tym miejscu, więcej niż tytułem przykładu, przyjrzenie się 
aktywności POW na wschodzie, na Ukrainie i w Rosji, jako nader ważnej 
w dorobku tej organizacji, a do tej pory znanej w najmniejszym stopniu.

20 Można tu przywołać uwagę płk. dypl. Leona Koca, wyrażoną w  życiorysie napisanym 
26  XI 1941 r., krótko po opuszczeniu więzień sowieckich, że tamtej „metody walki najbar-
dziej się też bali bolszewicy i Niemcy po katastrofie naszej w 39 roku. Pamiętam, gdy mnie 
więziono na Łubiance Moskiewskiej, i gdy mnie pilnie badano, o nic nie pytano zacieklej, niż 
o POW, o jej metody, o jej znaczenie”, zob. J. Mierzwa, W cieniu brata. Rzecz o Leonie Wa-
cławie Kocu [w:] „Nie wierząc nam, że chcieć to móc...” Legiony i ich wpływ na sprawę polską 
w latach 1914–1918, red. Z Girzyński, J. Kłaczkow, Toruń 2018, s. 169.
21 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1361, Wywiad z  Januszem Jędrzejewiczem, przeprowadzony 
przez mgr. Władysława Brzozowskiego 5 XI 1937 r., k. 29.
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Budowa struktur POW na dalekim zapleczu frontu i  zarazem w  głębi 
imperium rosyjskiego – daleko na wschód od granic Królestwa Polskiego 
– rozpoczęła się jeszcze w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny. Wskazać 
należy trzy główne ośrodki tworzenia organizacji: w  Petersburgu z  dzia-
łaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Franciszkiem Skąpskim na 
czele, w Kijowie, gdzie czołową rolę odgrywał Józef Bromirski, i w Wilnie 
(dla terenów litewskich i  białoruskich) pod kuratelą legionowego oficera 
Eugeniusza Dobaczewskiego. Cieszyły się one sporą dozą autonomii, w nie-
małym zresztą stopniu wymuszonej oderwaniem od centrów POW w Kra-
kowie czy Warszawie, a  nadto odciętej od nich linią frontu wschodniego. 
Stan taki powodował zresztą sporo chaosu w działaniach organizacyjnych, 
a nawet realizowanej przez dowódców strategii. Jak to nierzadko bywa, do-
szły do tego i spory o charakterze personalnym22. 

Istotny, zwłaszcza dla przedstawienia późniejszego biegu dziejów, jest 
casus Kijowa jako ośrodka POW na Wschodzie. Niebagatelną rolę w dzia-
łaniach organizacji odgrywał w tym mieście wspomniany wyżej Bromirski 
(pseudonim „Jot”), człowiek o poglądach postępowych i demokratycznych, 
który posiadał rozległe kontakty w Galicji, w tym z Komisją (Tymczasową) 
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Utrzymywał stosun-
ki z  wieloma wybitnymi działaczami niepodległościowymi, by wymienić 
choćby Walerego Sławka, Witolda Jodko-Narkiewicza czy Aleksandra Sul-
kiewicza. Dzięki staraniom Bromirskiego do Kijowa, w charakterze kierow-
nika pracy wojskowej, został przysłany w  1913 r. delegat i  zarazem oficer 
Związku Walki Czynnej Jerzy Ołdakowski, którego działalność zakończy-
ła się wsypą spowodowaną przez prowokatora i aresztowaniem. Bromirski 
przetrwał wszakże na posterunku. W przededniu wybuchu I wojny świato-
wej udało mu się dotrzeć do Krakowa i  przekroczyć granicę rosyjsko-au-
striacką za kroczącymi w głąb Królestwa Polskiego strzelcami Piłsudskiego. 
Działał wówczas pod patronatem Sulkiewicza, który nakazał mu w Kielcach 
podczas ataku kawalerii rosyjskiej na strzelców pozostać w  mieście, aby 
korzystając z okazji, przedrzeć się najpierw do Warszawy, gdzie zdał rela-
cję o ostatnich wypadkach Arturowi Śliwińskiemu, a następnie wrócić do 
Kijowa w celu kontynuowania akcji niepodległościowej. Kierując się otrzy-
manymi instrukcjami, Bromirski powołał do życia organizację pod nazwą 
„Dniepr”, w której skupił młodzież postępowo-niepodległościową spod zna-
ku „Filarecji” i sympatyków lewicy. Zapewne nie była ona zbyt liczna, choć 
na ten temat brak wiarygodnych przekazów. Podstawowe zadania „Dnie-
pru” ograniczyły się do zwalczania orientacji prorosyjskiej, zbierania środ-
ków materialnych i wysyłania chętnych za kordon do Legionów Polskich. 
Dla naszych rozważań ważne jest to, że stała się ona bazą do utworzenia 

22 T. Nałęcz, Polska..., s. 21–22; М. Волос, Польская военная..., s. 196–197.
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kijowskiej POW. W grudniu 1914 r. „Jot” udał się do Warszawy, gdzie spo-
tkał się z Tadeuszem Żulińskim (pseud. „Roman Barski”) i  sam przystąpił 
formalnie do organizacji. W marcu 1915 r. do Kijowa został wysłany w cha-
rakterze komendanta tamtejszej POW Piotr Wysocki. Zintensyfikowano 
wśród młodzieży peowiackiej, w dużym stopniu złożonej z harcerzy, szko-
lenia w zakresie terenoznawstwa oraz translokacji oddziałów rosyjskich. To 
drugie zadanie było szczególnie ważne w obliczu zbliżających się zasadni-
czych rozstrzygnięć militarnych na froncie wschodnim. Pozyskiwanie in-
formacji na temat organizacji i przemieszczania się wojsk rosyjskich, nawet 
na dalekim zapleczu frontu, było jednym z najważniejszych zadań komórek 
POW23. Dzięki kurierom, a może przede wszystkim kurierkom, trafiały one 
do Piłsudskiego i jego sztabu. W czerwcu 1915 r. Bromirski zastąpił Wysoc-
kiego na stanowisku komendanta kijowskiej POW. Kierując się poleceniami 
otrzymanymi od Walerego Sławka, starał się rozwinąć struktury organiza-
cyjne także poza Kijowem. W ten oto sposób utworzono filie w Berdyczo-
wie, Białej Cerkwi, Humaniu i Żytomierzu, gdzie ciężar działalności wzięła 
na siebie młodzież gimnazjalna24, a  także punkty w Radomyślu i Zwiahlu. 
W lipcu 1915 r. Bromirski spotkał się w Moskwie ze Skąpskim, który prze-
kazał mu rozkaz Żulińskiego o wyznaczeniu właśnie jego na komendanta 
POW na terenie całego cesarstwa rosyjskiego na zapleczu frontu. Oznaczało 
to faktyczne podporządkowanie organizacji kijowskiej centrali w  Peters-
burgu. Począwszy od jesieni 1915 r., peowiacy skupili swoją działalność na 
udzielaniu pomocy legionistom wziętym do niewoli podczas walk na Wo-
łyniu. Wielu z  nich trzymano w  obozie w  Darnicy – lewobrzeżnej części 
Kijowa25.

Po ogłoszeniu aktu 5 listopada działalnością POW na Wschodzie wstrzą-
snęły turbulencje. Jeszcze w pierwszej połowie grudnia 1916 r. Skąpski za-
żądał od Bromirskiego faktycznego zawieszenia działalności POW i prze-
kształcenia jej w organizację pod nazwą Polski Związek Wojskowy, w skła-
dzie którego miałaby się znaleźć także młodzież o poglądach narodowych. 
Domagał się również, aby organizacja zajęła się znalezieniem tzw. matek 
chrzestnych, których zadaniem byłaby opieka nad żołnierzami polskimi, 
a nade wszystko utrzymywanie z nimi korespondencji w celu podtrzymania 

23 Między innymi na tej podstawie Wacław Jędrzejewicz, kryjący się pod pseudonimem 
„Wacław Ordon”, opracował wydany staraniem POW w ramach serii „Biblioteka Przeglądu 
Wojskowego” Zarys organizacji armji rosyjskiej, Warszawa 1916.
24 I. Ziemiański, Zarys rozwoju P.O.W. w Żytomierzu, „Niepodległość” 1934, t. IX, s. 405–428.
25 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1172, Curriculum vitae. Bromirski Józef „Jot”, k. 18–19. O dzia-
łalności Bromirskiego w Kijowie przed i podczas I wojny światowej zob. I. Harski, Komen-
dant naczelny..., s. 223–227; M. Korzeniowski, Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kultu-
ralna Polaków w Kijowie w  latach 1905–1920, Lublin 2009, s. 301, 375–377, 446, 505, 550, 
556–557.
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ducha patriotycznego i narodowego. Być może Skąpski kierował się zamia-
rem poszerzenia bazy społecznej nowej formacji, ale rychło okazało się, że 
jest na to za wcześnie. Sam Bromirski w  pisanym później życiorysie do-
mniemywał, iż jego przełożony, nakazując rozwiązanie organizacji, być 
może nie tyle albo nie tylko znalazł się pod wpływem narodowych demo-
kratów, lecz także ludzi pokroju Aleksandra Lednickiego utrzymującego bli-
skie stosunki z  rosyjskimi siłami demokratycznymi, w  tym liderem Partii 
Konstytucyjnych Demokratów (tzw. kadetów) Pawłem Milukowem, którym 
nie zależało na działalności takiej organizacji jak POW. Oddajmy jeszcze 
głos Bromirskiemu, który wyłożył nie tylko swoją własną argumentację, 
ale i swoich podkomendnych, będącą przecież niczym innym jak odbiciem 
ówczesnych sporów orientacyjnych: „W prywatnej rozmowie starałem się 
wytłumaczyć ob. Franciszkowi [Skąpskiemu], że wojskowy Okręg Kijow-
ski składa się li tylko z  młodzieży postępowo-niepodległościowej, która 
ma tradycję wojskowej pracy, albowiem prowadzi takową z 1907 r. wpierw 
w  PPS i  związkach strzeleckich pod kierownictwem „Michała” [Sulkiewi-
cza], Ołdakowskiego, później jako składowa część P.O.W. pod kierownic-
twem «Romana Barskiego» i w chwili obecnej stanowi ona jedyny zdatny 
element w naszym kraju. Młodzież zaś narodowa, zostająca pod wpływami 
narodowej demokracji, stale unikała pracy militarnej, a  nawet jej ideowo 
przeciwdziałała. Wszelkie próby łączenia w pracy militarnej jednego i dru-
giego odłamu – młodzieży pokoju i młodzieży czynu, kończyły się zawsze 
katastrofami (wsypa Ołdakowskiego i  30 towarzyszy, odwołanie poprzed-
nika mego Piotra Wysockiego spowodowane przez rozkonspirowanie jego 
stanowiska przez młodzież narodową itp.), że masowe wprowadzenie mło-
dzieży narodowej do P.O.W. w chwili obecnej spowoduje lub rozrzedzenie 
zaczynu rewolucyjnego i uczyni P.O.W. niezdatną do aktywnych wystąpień, 
lub wobec niewydalenia młodzieży narodowej grozi nową katastrofą. Wo-
bec zaś zawieszonej już czynnej akcji P.O.W. młodzież narodowa jest w mo-
żebności zawiązać swoje koła, które w  razie wybuchu mogą być wcielone 
w jedne szeregi z młodzieżą z P.O.W., że instytut chrzestnych matek wobec 
istniejących warunków cenzuralnych wojskowych nie wytrzymuje krytyki, 
albowiem może sprowadzić się tylko do flirtu, a na to nie czas”26.

W rezultacie rozkazu Skąpskiego nie wykonano, traktując go jedno-
znacznie jako próbę zamachu na organizację, co w sposób stanowczy wy-
łożyli w swoim piśmie podoficerowie z okręgu kijowskiego. Może rację ma 
jednak Nałęcz, podkreślając specyfikę petersburskiej/piotrogrodzkiej ko-
mórki POW polegającą na utrzymywaniu od samego zarania jej istnienia 
żywych kontaktów z  młodzieżą narodową jako swoistego rodzaju modus 
operandi, będący zapewne rezultatem wpływów i  politycznych powiązań 

26 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1172, Curriculum vitae. Bromirski Józef „Jot”, k. 19–20.
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komendanta Skąpskiego27. Wszystko to działo się na krótko przed wybu-
chem rewolucji lutowej i upadkiem w Rosji starego porządku. W praktyce 
rozejście się politycznych dróg Skąpskiego i Bromirskiego oznaczało istnie-
nie dwóch komend POW na terenach rosyjskich – w Piotrogrodzie dla ob-
szarów rosyjskich i w Kijowie dla obszarów ukraińskich28. 

Rewolucja lutowa, nieprzypadkowo zwana drugą rosyjską rewolucją, 
obalenie caratu, a co za tym idzie zmiany ustrojowe i niezwykle ważne de-
klaracje dotyczące niepodległej Polski obwieszczone światu i własnym oby-
watelom pod koniec marca 1917 r. przez piotrogrodzką Radę Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich oraz Rząd Tymczasowy dały nowy asumpt do 
rozwoju sprawy polskiej nie tylko na rozległych terytoriach dotychczasowe-
go imperium Romanowów. Wyrazem tego była między innymi wzmożona 
aktywność wojskowych Polaków, do niedawna jeszcze poddanych Mikoła-
ja  II, którzy pragnąc wykorzystać sprzyjający moment dziejów, przystąpili 
do budowy polskich sił zbrojnych. Było to jak najbardziej zbieżne z progra-
mem POW. Wyrazem tych dążeń był I  Ogólny Zjazd Delegatów Polaków 
Wojskowych w Piotrogrodzie (7–22 czerwca 1917 r.), bo tak brzmiała jego 
oficjalna nazwa, podczas którego nazwisko Piłsudskiego padało nadzwyczaj 
często z ust jego zwolenników. Nie brakowało na nim również ówczesnych 
lub przyszłych członków POW, by wymienić tylko Franciszka Skąpskiego 
i  Ignacego Matuszewskiego. To na wniosek tego ostatniego honorowym 
prezesem Zjazdu wybrano właśnie Piłsudskiego, mimo że kandydaturę nie-
co wcześniej wysunęli i w pełni popierali polscy socjaliści z Aleksandrem 
Więckowskim na czele29. Reprezentujący PPS Kazimierz Pużak powiedział 
nawet znamienne słowa: „Rewolucja rosyjska jest to dalszy ciąg pracy na-
szego legjonisty Piłsudzkiego [tak w tekście – P.O., M.W.]”30. 

Rewolucja lutowa otworzyła również nową epokę w  dziejach POW na 
olbrzymim terytorium dawnego imperium rosyjskiego. Chaos panują-
cy w Rosji sprzyjał rozwojowi polskiego życia politycznego i wojskowego. 
W 1917 r. zaczęły powstawać nowe oddziały POW. Zmieniało się zarazem 
znaczenie dotychczasowych, co wynikało z faktu, że w szeregach organizacji 
pojawili się nowi ludzie – zwolnieni z obozów jenieckich legioniści, uwol-
nieni z  więzień działacze lewicy niepodległościowej, Polacy – byli jeńcy 

27 T. Nałęcz, Polska..., s. 22.
28 Ibidem, s.  138 (przypis 320). Szerzej zob. РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1420–1425, Sprawa 
Franciszka Skąpskiego przed Sądem Organizacyjnym POW w styczniu i lutym 1934 r. – pro-
tokoły posiedzeń Sądu Honorowego, liczne materiały historyczne i opracowania do dziejów 
POW w Rosji i na Ukrainie, orzeczenie Sądu Organizacyjnego POW z 15 II 1934 r.
29 A. Miodowski, Związki wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004, s. 51–52.
30 I-szy Ogólny Zjazd Delegatów Polaków Wojskowych w  Piotrogrodzie 25 Maja (7/VI) – 
9  (22) Czerwca 1917 r. Sprawozdanie, Piotrogród [1917], s. 4.
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z  armii austro-węgierskiej i  niemieckiej, wreszcie emisariusze przysyłani 
przez władze organizacji zza kordonu, w wielu przypadkach skądinąd wy-
bitni przedstawiciele obozu piłsudczykowskiego. Do pracy konspiracyjnej 
lub przynajmniej współpracy w zakresie spraw politycznych i wojskowych 
włączali się nadto niektórzy Polacy mający za sobą służbę w armii carskiej 
(casus Matuszewskiego jest tu wielce wymowny). Najważniejszą rolę na 
terenach ukraińskich wciąż odgrywał Kijów, jednak jego znaczenie jako 
centrum działań POW znacząco wzrastało. Rosła również rola Moskwy, 
przy malejącym znaczeniu Piotrogrodu. Właśnie te dwa ośrodki w  latach 
1917–1918 stanowiły centra aktywności konspiracyjnej piłsudczyków. Inne 
wyraźnie ku nim ciążyły.

Znowu odwołamy się do wymownego przykładu. W  sierpniu 1917 r. 
utworzono oddział POW w Orle nad Oką na terenie centralnej Rosji. Ini-
cjatywa wyszła od uwolnionego z obozu jenieckiego byłego sierżanta I Bry-
gady Legionów Józefa Skwarnickiego oraz prezesa Związku Młodzieży Pol-
skiej Stanisława Swianiewicza, w  przyszłości świadka zbrodni katyńskiej. 
W mieście znajdował się nie tylko obóz jeniecki, w którym przetrzymywa-
no między innymi legionistów, ale również znane więzienie dla skazańców 
politycznych. Do rewolucji lutowej przebywało w  nim całe grono wybit-
nych polskich działaczy niepodległościowych, by wspomnieć tylko Alek-
sandra Prystora czy Jana Kwapińskiego. W Orle mieszkało ponadto wielu 
Polaków, którzy na skutek ofensywy państw centralnych w 1915 r. znaleź-
li się w głębi Rosji. Wszystko to sprzyjało rozwojowi polskich organizacji, 
a stosunkowo niewielkie miasto stało się ważnym punktem na mapie POW 
na Wschodzie. W Orle prężnie działała między innymi organizacja harcer-
ska, w  pracach której udział brali Witold Pilecki i  wspomniany już wyżej 
Skwarnicki jako drużynowy, co najlepiej świadczy o przenikaniu wpływów 
POW do skautingu. Może warto jeszcze dodać, że członkiem orłowskiej 
drużyny harcerskiej był też Tadeusz Żenczykowski, w przyszłości poseł na 
sejm, działacz konspiracji, pisarz, publicysta, który jeszcze po latach nie 
ukrywał, że znajdował się wówczas pod wpływem ludzi takich jak Skwar-
nicki31. W  latach 1917–1918 przez oddział POW w  Orle przeszło około 
40 członków, jednak nie wszyscy zostali zaprzysiężeni. Na jego czele stał 
Skwarnicki, który przystąpił do organizowania najpierw plutonu, a następ-
nie kompanii wojska polskiego. W  szkoleniu pomagał mu były oficer ar-
mii rosyjskiej Julian Skokowski. Aktywność oddziału szła zresztą w  kilku 
kierunkach. Za działalność propagandową odpowiadał Swianiewicz. Była 
ona adresowana przede wszystkim do młodzieży w  celu krzewienia „idei 

31 K. Trzeskowska, „Tadeusz Żenczykowski (1907–1997). W kraju i na emigracji”, Kraków 
2018, s. 16–17 [praca doktorska napisana pod kierunkiem M. Wołosa]. 
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zbrojnego pogotowia polskiego”32. Sprawami finansowymi, ale również za-
opatrzeniem w broń i niezbędne dla akcji wojskowej materiały zajmował się 
Kazimierz Rumszewicz. Oddział miał nawet swoją kancelarię prowadzoną 
przez Adolfa Grosberga. Swianiewicz wysłany został do Moskwy w  celu 
nawiązania kontaktów z  tamtejszą konspiracją polską. Dotarł między in-
nymi do związanych z  ruchem narodowym i  powołaną do życia w  lecie 
1917 r. Radą Polską Zjednoczenia Międzypartyjnego (RPZM) braci Józefa, 
Mariana i ks.  Kazimierza Lutosławskich. Fakt ten świadczyć może w  spo-
sób przekonywujący, że podziały ideologiczne i polityczne między Polakami 
działającymi na terenie Rosji nie były nadzwyczaj ostre i  nie wykluczały 
przynajmniej doraźnej współpracy między piłsudczykami a  stronnikami 
narodowej demokracji. Swianiewicz nawiązał również kontakty z moskiew-
ską POW (m.in. z byłym legionistą ppor. Włodzimierzem Stanisławem Se-
kundą). Podczas pobytu Skwarnickiego w Moskwie dokonano faktycznego 
podporządkowania oddziału w  Orle tamtejszym przedstawicielom POW. 
W 1918 r. jedną z czołowych postaci wśród moskiewskich peowiaków był 
Stefan Hubicki (pseud. „Korczak”), w przyszłości generał Wojska Polskie-
go, któremu w pracy konspiracyjnej towarzyszyła żona Hanna de domo Pa-
ciorkowska. Ważną rolę odgrywał również Tadeusz Teslar (pseud. „Michał 
Stankiewicz”), w przyszłości znawca spraw sowieckich33. W 1918 r. orłowscy 
peowiacy zajmowali się przerzutem do formacji polskich zaufanych osób, 
korzystając z fałszowanych w Moskwie dokumentów dostarczonych przez 
Swianiewicza. Kierunki przerzutu były różne – na Murmań, do korpusów 
polskich na wschodzie, wreszcie do odradzającego się Wojska Polskiego 
w wolnej już Rzeczypospolitej. Warto jeszcze dodać, że Orzeł stał się waż-
nym przystankiem dla emisariuszy POW udających się czy to z Kijowa do 
Moskwy, czy też w stronę przeciwną. Gościli tam m.in. Andrzej Strug, Mi-
chał Sokolnicki, Michał Tokarzewski-Karaszewicz i Józef Beck, który przez 
krótki czas dowodził nawet oddziałem polskim zorganizowanym uprzednio 
przez peowiaków i  noszącym imię Józefa Montwiłła-Mireckiego, wszak-
że mocno na wyrost nazywanym batalionem, a nawet pułkiem. Kluczowa 
rola Orła na mapie działalności POW na Wschodzie nie była przypadkiem. 
Wynikała ona nie tylko z dogodnego położenia na szlaku kurierskim mię-
dzy Kijowem a  Moskwą, ale także z  pozycji zajmowanych przez Polaków 
w strukturze lokalnych władz. Peowiakom wsparcia udzielał Kwapiński jako 

32 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1419, Polska Organizacja Wojskowa w Orle (Rosja Centralna), 
relacja spisana w Wilnie 2 VI 1936 r. przez A. Grosberga, K. Rumszewicza, S. Swianiewicza 
potwierdzona przez mjr. J. Skwarnickiego, k. 1–2; stąd informacje na temat oddziału. 
33 T. Teslar (Michał Stankiewicz), Powijaki P.O.W. w Moskwie, Warszawa 1928; S. Hubicki 
(Korczak), Bóg łazików („Co ma wisieć nie utonie!”), „Strzelec” 1934, nr 45, s. 44; J. Piotrow-
ski, Generał Stefan Hubicki. Żołnierz, polityk, lekarz (1877–1955), Wrocław 2009, s. 86–87; 
A.  Holiczenko, Żołnierze tajnego..., s. 116–117, 332.
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wiceprzewodniczący, a od września 1918 r. przewodniczący Komitetu Wy-
konawczego miejscowej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich34. 

Podporządkowanie struktur POW Tymczasowej Radzie Stanu nieba-
wem po jej utworzeniu w  styczniu 1917 r. miało charakter wybitnie for-
malny i traktować ten fakt należy przede wszystkim jako wyraz dobrej woli 
wobec okupantów niemieckich krótko po akcie 5 listopada. Piłsudski liczył 
jeszcze wówczas na korzystne posunięcia Berlina, a co za tym idzie i Wied-
nia w sprawie polskiej, zwłaszcza zaś na podporządkowanie byłych formacji 
legionowych, teraz przekształconych w Polski Korpus Posiłkowy (Polnische 
Hilfskorps), właśnie Tymczasowej Radzie Stanu jako namiastce władz pol-
skich. Byłby to istotny krok w kierunku budowy narodowych sił zbrojnych 
pod polską władzą polityczną. Nadzieje okazały się jednakże płonne, zaś 
podejrzliwość ze strony Komendanta Głównego wobec Niemców z  gene-
rał-gubernatorem Hansem Hartwigiem von Beselerem na czele była coraz 
bardziej wyraźna i  stale rosła. Zjawisko to było, bo i  być musiało, wprost 
proporcjonalne do braku oczekiwanych decyzji w sprawie polskiej i  losów 
byłych formacji legionowych. Nic zatem dziwnego, że z  jednej strony za-
praszano na ćwiczenia warszawskich struktur POW oficerów niemieckich, 
z drugiej zaś nakazano zakonspirowanie lokali, a co za tym idzie niemałej 
części aktywności organizacji, właśnie przed Niemcami oraz Austriakami. 
Rzecz jasna z  każdym tygodniem i  miesiącem pierwszej połowy 1917 r. 
rosła również nieufność względem państw centralnych w szeregach samej 
POW. Wynikało to nie tylko z polityki prowadzonej wobec Polaków, której 
wyrazem było przekazanie 10 kwietnia przez Austriaków Polskiego Korpu-
su Posiłkowego nie Tymczasowej Radzie Stanu, ale Beselerowi, co traktować 
należało jako wymowną wskazówkę stosunku Wiednia i  Berlina do owej 
namiastki polskiej władzy, ale także z brutalnej polityki rabunkowej prowa-
dzonej przez okupantów na terenach byłego Królestwa Polskiego. 

Sam Piłsudski fakt oddania byłych Legionów Beselerowi odebrać musiał 
jako policzek wymierzony w jego dotychczasową działalność w strukturach 
Tymczasowej Rady Stanu. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, iż stało się to 
tuż po deklaracjach obu konkurujących ze sobą władz rosyjskich w sprawie 
niepodległości Polski, a także wejściu Stanów Zjednoczonych do wojny po 
stronie Ententy. W tych okolicznościach posunięcie Niemców i Austriaków 
można było interpretować jako brak zainteresowania przeciągnięciem Po-
laków na swoją stronę. Klęska tzw. ofensywy Kiereńskiego w lipcu 1917 r., 
będącej ostatnią rosyjską próbą przejęcia inicjatywy na froncie wschodnim 
i  odzyskania choćby części utraconych wcześniej terytoriów, wrażenie to 
musiała potęgować. Niemcy wiedzieli, że wyrosłych z  Legionów forma-
cji polskich nie da się wykorzystać na froncie zachodnim, zaś ich użycie 

34 J. Kwapiński, Moje wspomnienia 1904–1939, Paryż 1965, s. 119.
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na froncie wschodnim w  obliczu rosyjskich klęsk nie miało już większe-
go znaczenia. Jeszcze lepiej rozumiał to Piłsudski, co nie pozostawało bez 
wpływu na kierunki aktywności POW wyznaczane przezeń późną wiosną 
i wczesnym latem 1917 r. Decyzja o manifestacyjnym zerwaniu z państwa-
mi centralnymi poprzez odmowę złożenia przysięgi była równoznaczna 
z rozbiciem dawnych Legionów. Piłsudski, który – być może nawet wbrew 
własnemu mniemaniu o  pobłażliwym potraktowaniu go przez Berlin ze 
względu na pozycję zajmowaną już wówczas wśród Polaków– musiał liczyć 
się z możliwością wyeliminowania go na jakiś czas z politycznej gry, inny-
mi słowy z aresztowaniem przez Niemców, miał w zwyczaju, ale i w prak-
tyce posługiwanie się rozwiązaniami alternatywnymi. Kwestia ta była tym 
bardziej istotna, iż raczej nie ulegało wątpliwości, że wraz z  nim zostanie 
aresztowany Kazimierz Sosnkowski, prawa ręka Piłsudskiego od czasów 
powstania Związku Walki Czynnej, którego rola podczas wojny dalece wy-
kraczała poza wykonywanie obowiązków szefa sztabu I  Brygady. Według 
przekazu Leona Wasilewskiego to właśnie do niego Komendant Główny 
odsyłał w „sprawach mafijnych”, innymi słowy konspiracyjnych, w tym pe-
owiackich35. Skoro kończyły się możliwości korzystania z politycznego in-
strumentu w  postaci formacji legionowych, należało w  jeszcze większym 
stopniu wyzyskać do dalszej akcji utajoną armię jaką była POW. Jej rola 
polityczna i  militarna zaczęła zatem rosnąć. Szło to w  parze z  rozwojem 
szeregów, do których napływali coraz to nowi ochotnicy, często zresztą wy-
wodzący się z chłopstwa coraz chętniej i aktywniej włączającego się w wal-
kę o niepodległość.

To właśnie wiosną 1917 r. ciężar aktywności POW zaczęto przenosić na 
teren okupacji austriackiej, mając świadomość większej swobody działania 
w  południowej części Królestwa, gdzie władza okupantów była po prostu 
słabsza, by nie powiedzieć mniej sprawna, a nadto stojący od kwietnia tr. 
na czele Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego gen. Stanisław Szeptycki 
patrzył przez palce na polityczne i konspiracyjne działania swoich rodaków. 
Nieprzypadkowo po kryzysie przysięgowym zaczął się również proces bu-
dowy struktur peowiackich na terenie Galicji, gdzie wcześniej nie chciano 
ich obecnością drażnić Austriaków36. Komendantem POW na teren oku-
pacji austriackiej Piłsudski mianował ambitnego por. Bogusława Miedziń-
skiego (pseud. „Świtek”), przed którym wyjawił koncepcję dalszych dzia-
łań, bardziej zresztą w  zakresie spraw politycznych niż wojskowych. Stały 
się one później wytycznymi do dalszej akcji peowiaków prowadzonej już 

35 L. Wasilewski, Józef Piłsudski. Jakim go znałem?, Warszawa 1935, s. 151; zob. P.  Podhoro-
decki, Kazimierz Sosnkowski – dowódca polowy I Brygady Legionów [w:] „Nie wierząc nam, 
że chcieć to móc...”..., s. 91–150. 
36 T. Nałęcz, Polska..., s. 150–152.
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w czasie pobytu Komendanta Głównego w magdeburskiej twierdzy, jednak 
trudno nazwać je nadzwyczaj precyzyjnymi. Miedziński przez 10 dni to-
warzyszył Piłsudskiemu podczas pobytu w  znanym z  bojów legionowych 
w 1915 r. Jastkowie na Lubelszczyźnie. Były dowódca I Brygady nie tylko 
z  zadziwiającą precyzją odtwarzał wydarzenia sprzed dwóch lat, ale i wy-
łożył plany działań obozu piłsudczykowskiego. Pod nieobecność areszto-
wanych Piłsudskiego i  Sosnkowskiego władza nad obozem przejść miała 
w ręce Organizacji „A”, składającej się z reprezentantów sił lewicy, centrum 
i POW. W zamyśle Piłsudskiego stojący na jej czele organ (nazwany później 
Konwentem) miał być ciałem zbiorowym kierującym całością prac niepod-
ległościowych. Niezależnie od niego planowano powołać do życia Organi-
zację „B”, której utworzeniem – jak to podał Leon Wasilewski – miał się 
zająć prezes Zarządu Głównego Rady Głównej Opiekuńczej adwokat Stani-
sław Staniszewski. Nie do końca wiadomo, cóż kryć się miało za tym kryp-
tonimem. Wedle źródeł pamiętnikarskich miała być to albo alternatywna 
siła polityczna wobec Organizacji „A”, tyle tylko, że skupiająca, a  może 
i zarazem infiltrująca przedstawicieli prawicy, albo też płaszczyzna pracy 
dla działaczy gospodarczych, których zadaniem byłoby przygotowywanie 
ekonomicznych podstaw funkcjonowania niepodległego państwa polskie-
go. Prawdę mówiąc, obie wizje Organizacji „B” wcale się nie wykluczają, 
a równie dobrze mogą być traktowane jako komplementarne. Inna sprawa, 
że o wiele łatwiej było powołać do życia Konwent Organizacji „A” spośród 
oddanych sprawie ludzi z  własnego obozu lub jego politycznych przyle-
głości niż Organizację „B” z grona osób trzymających się przecież z dala 
od idei Piłsudskiego. Ta druga zresztą nigdy nie powstała. Komendant 
Główny nakazał także możliwie szerokie związanie z Konwentem, w prak-
tyce zaś z POW, formacji polskich istniejących już po drugiej stronie fron-
tu na terenie byłego imperium rosyjskiego. Podyktowane Miedzińskiemu 
wytyczne w  rzeczywistości były równoznaczne z  przeorientowaniem ca-
łości działań obozu piłsudczykowskiego przeciw państwom centralnym, 
w  tym szukaniem dróg porozumienia z przebywającymi na terenie Rosji 
przedstawicielstwami Ententy, co po kryzysie przysięgowym, aresztowaniu 
Piłsudskiego i  Sosnkowskiego oraz represjach, jakie spadły zwłaszcza ze 
strony Niemców na obóz niepodległościowy, stało się oczywistością. Snu-
to nawet plany przejścia Piłsudskiego przez front wschodni, jak również 
skierowania tam części POW. Sam Komendant Główny doszedł jednak 
do przekonania, że aresztowanie go przez Niemców będzie miało większy 
efekt polityczno-propagandowy niż kontynuowanie działalności po stro-
nie rosyjskiej37. Być może wpływ na taki stan rzeczy miał również fakt, że 

37 L. Wasilewski, Józef Piłsudski..., s.  150–154; B. Miedziński, Wspomnienia (4), „Zeszyty 
Historyczne” 1976, z. 36, s.  176–181; T. Nałęcz, Polska..., s.  133; A. Adamczyk, Bogusław 
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oddziały polskie na wschodzie formowały się bez jego udziału i  przecież 
nie pod kuratelą sprzyjających piłsudczykom sił politycznych. Nawet skądi-
nąd wymowne, choć zarazem tylko symboliczne mianowanie Piłsudskiego 
honorowym prezesem I Ogólnego Zjazdu Delegatów Polaków Wojskowych 
w gruncie rzeczy niewiele w tym zakresie zmieniało.

Druga połowa 1917 r., zwłaszcza zaś pierwsze miesiące 1918 r. przy-
niosły wyraźne zaktywizowanie działalności POW na Wschodzie. Jednym 
z kluczowych momentów było przedarcie się w lutym 1918 r. pod Rarańczą 
części byłej II Brygady Legionów z płk. Józefem Hallerem na czele na dru-
gą stronę frontu w proteście wobec przekazania przez mocarstwa centralne 
Chełmszczyzny i  południowego Podlasia Ukraińskiej Republice Ludowej 
podczas negocjacji w Brześciu. Wydarzenie to całkiem słusznie jest trakto-
wane jako ostateczna przyczyna zerwania z Niemcami i Austriakami tych 
wszystkich sił polskich, które wciąż jeszcze miały nadzieję na współpracę 
z Berlinem czy Wiedniem. Zasadnie widzi się w nim również potwierdzenie 
słuszności linii politycznej obranej przez Piłsudskiego i  jego zwolenników 
z górą pół roku wcześniej.

Spróbujmy przyjrzeć się głównym polom aktywności POW na terenie 
Ukrainy i  Rosji w  ostatnich miesiącach I wojny światowej, czyli w  czasie 
kierowania organizacją przez Konwent Organizacji „A” ze stojącym na jego 
czele Jędrzejem Moraczewskim i odpowiedzialnym za sprawy wojskowe płk. 
Edwardem Rydzem (pseud. „Śmigły”). Ten ostatni pod nieobecność Piłsud-
skiego, jako bliski i zaufany jego współpracownik oraz najwyższy stopniem 
oficer I Brygady, ale także na skutek aresztowania Sosnkowskiego, zajmu-
jącego wówczas bezsprzecznie wyższą pozycję w  formalnej i nieformalnej 
hierarchii piłsudczyków, stanął na czele POW. „Śmigły” zorganizował Ko-
mendę Główną POW, wprowadzając do niej ludzi oddanych Piłsudskiemu. 
Nie wszyscy spośród nich posiadali doświadczenie w pracy konspiracyjnej. 
Siedzibą Komendy Głównej stał się Kraków, a  członkowie zbierali się na 
Wawelu, co nie było pozbawione charakteru wręcz symbolicznego. Zmian 
dokonano również w  strukturze całej organizacji. Funkcjonująca w  War-
szawie Komenda Naczelna otrzymała numer 1 (KN 1). Siedzibą Komendy 
Naczelnej 2 był Kraków, a zasięgiem działania obejmowała ona Galicję. Ko-
menda Naczelna 3 została utworzona w Kijowie 19 marca 1918 r. w miesz-
kaniu Bromirskiego. Emisariuszem, który przywiózł odpowiednie rozkazy 
i  wprowadził je w  życie, był Przemysław Barthel de Weydenthal (pseud. 
„Barta”), były oficer artylerii Legionów Polskich, odpowiedzialny za sprawy 
wojskowe. Najpóźniej, bo dopiero w październiku 1918 r., powołano do ży-
cia Komendę Naczelną 4 w Lublinie dla południowych terenów Królestwa 

Miedziński (1891–1972). Biografia polityczna, Toruń 2000, s. 30–31; D. Malczewska-Pawelec, 
Bogusław Miedziński (1891–1972). Polityk i publicysta, Łódź 2002, s. 76–80.
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Polskiego okupowanych przez Austriaków. Ta ostatnia zresztą odegrała nie-
bagatelną rolę w procesie formowania regularnych polskich oddziałów woj-
skowych oraz budowy władz odradzającej się państwowości jesienią 1918 r., 
a dokładnie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie 
z Ignacym Daszyńskim na czele. 

Przyjrzyjmy się bliżej działalności KN 3 na Wschodzie. Na jej czele stali 
kolejno: od marca do lipca 1918 r. Miedziński, od lipca do początku listopa-
da 1918 r. Leopold Kula (pseud. „Lis”), od początku listopada 1918 r. do maja 
1919 r. Stefan Bieniewski (pseud. „Litwiński”), wreszcie jako pełniący obo-
wiązki Wiktor Czarnocki (pseud. „Żarski”, „Wilk”). Strukturę organizacyjną 
Komendy Naczelnej w Kijowie w szybkim tempie rozbudowano. Składała się 
ona z następujących Oddziałów: Organizacyjnego (początkowo kierował nim 
Miedziński, następnie Tadeusz Schaetzel pseud. „Kopystański”), Wyszkolenia 
(pod dowództwem Kuli), Łączności (pod dowództwem Bieniewskiego), Finan-
sowego (pod dowództwem Bromirskiego), Wywiadu (pierwszym komendan-
tem był Ignacy Ziemiański pseud. „Topór”, następnie Józef Moszczeński pseud. 
„Edmund Ryk”), Pogotowia Bojowego (od maja 1918 r. organizowany przez 
Moszczeńskiego). Nieco później powstał jeszcze Oddział Broni i  Amunicji. 
Wydatną rolę w działalności KN 3, zwłaszcza zaś w budowie wywiadu, ode-
grał Matuszewski38. Do Kijowa docierali emisariusze POW wysyłani z Galicji, 
którzy realizowali zadania polityczne, dyplomatyczne i wojskowe. Nie brako-
wało wśród nich wybitnych działaczy niepodległościowych, by wymienić tyl-
ko Tadeusza Hołówkę, Michała Sokolnickiego (pseud. „Leszek”, „Sułkowski”), 
Andrzeja Struga (pseud. „Borsza”), Bolesława Długoszowskiego (pseud. „Wie-
niawa”) czy wreszcie mało wówczas jeszcze znanego Józefa Becka (pseud. „Ha-
licki”, „Michał”), który został oddelegowany z rozkazu „Śmigłego” początko-
wo do formacji polskich wchodzących w skład III Korpusu stacjonującego na 
Ukrainie. Cel wysłania całej grupy emisariuszy wojskowych (Barthel de Wey-
denthal, Kula, Schaetzel, Beck) na wschód Komendant Główny POW określił 
jasno: „nawiązanie łączności z polskiemi wschodniemi formacjami, ustalenie 
wspólnej wojskowej i politycznej akcji z frontem zwróconym przeciw mocar-
stwom centralnym, tj. Niemcom i Austrji”39.

Komenda Naczelna 3 POW dzieliła się na następujące okręgi: Biała Cerkiew, 
Charków, Kijów, Odessa, Płoskirów, Winnica, Żytomierz. W ten sposób obszar 
działalności obejmował większość europejskiej części Rosji. Z  zachowanego 

38 A. Pepłoński, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999, s. 31–33; 
М. Волос, Польская военная..., s. 199; A. Holiczenko, Żołnierze tajnego..., s. 37–38, 67, 188–
189, 213. 
39 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w Nowym Jorku (dalej: AIJP/NJ), 
Sprawy sądowe i honorowe generałów i wyższych dowódców, sygn. 4, odpis pisma gen. ppor. 
E. Śmigłego-Rydza, 14 III 1920, k. 53.
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sprawozdania wynika, że Komenda dysponowała na prawobrzeżnej Ukra-
inie 12 placówkami (w  sumie 100 żołnierzy), na lewobrzeżnej 6 placówka-
mi (30  żołnierzy), na wybrzeżu Morza Czarnego i na Krymie 6 placówkami 
(30  żołnierzy), na ziemiach kozackich i na Kaukazie (z zasięgiem obejmującym 
Gruzję i Azerbejdżan) 5 placówkami (25 żołnierzy). Oddział partyzancki liczył 
około 200 ludzi, zaś koła sympatyków około 100 osób, zapewne niezaprzysię-
żonych. W sumie – według danych przekazanych przez samych peowiaków – 
w działalność POW na Wschodzie u schyłku I wojny światowej zaangażowa-
nych było około 500 osób. Jak widać, dane te nie obejmują terytoriów central-
nej oraz północnej Rosji i dotyczą tylko 1918 r. W sprawozdaniu odnotowano 
także straty: 18 rozstrzelanych i 5 zmarłych na tyfus40. Warto jednak dodać, że 
według ustaleń Aleksandra Holiczenki w latach 1914–1921 w pracę POW na 
Wschodzie, a  zatem także w  Rosji, zaangażowanych było około 2500 osób41. 
Sporządzona przez tego badacza lista imienna nie wydaje się kompletna, co wy-
nika choćby z konfrontacji ze spisem zaprzysiężonych członków oddziału POW 
w Orle (spośród 15 członków i 1 kandydata na liście Holiczenki znalazły się 
zaledwie 2 nazwiska – Skwarnickiego i Swianiewicza)42. Sprawa wymaga zatem 
dalszych badań źródłowych, zwłaszcza w archiwach rosyjskich, gdzie przecho-
wywane są relacje dotyczące poszczególnych oddziałów POW. 

Jednym z głównych zadań KN 3 było pozyskiwanie i analizowanie wiado-
mości na temat życia politycznego, gospodarczego oraz wojskowego na tere-
nach Ukrainy i Rosji. Zdobywano je zarówno drogą wywiadowczą, jak i legal-
ną poprzez kontakty z różnymi środowiskami, nie wykluczając bolszewików. 
Uwagę koncentrowano na oddziałach niemieckich, austriackich, ale także na 
sytuacji na frontach rosyjskiej wojny domowej, gromadząc informacje zarów-
no o  kondycji Armii Czerwonej, jak i  formacji antyrewolucyjnych. W  tym 
ostatnim przypadku zbierano informacje z  terenu całego byłego imperium 
rosyjskiego, nie wyłączając Syberii i  terenów północnych. Najwięcej uwagi 
poświęcano Armii Ochotniczej Południa Rosji dowodzonej przez gen. Anto-
na Denikina, którego zresztą charakteryzowano pod koniec 1918 r. nadzwy-
czaj krytycznie („człowiek dość miękki, a jednocześnie chytry o tendencjach 
bezwzględnie monarchicznych, poddający się wpływom osób i grup”43). Noty 
wystawiane jego oddziałom były może jeszcze bardziej krytyczne. Odwołaj-
my się do cytatu: „Armja, składająca się w większości z oficerów, nie mogła 
i nie może być nigdy dobrą. Bezwzględna walka z bolszewizmem, częstokroć 

40 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1168, Sprawozdanie z działalności KN 3 POW adresowane do 
Archiwum POW (por. Karol Lilienfeld-Krzewski), b.d., k. 1–3.
41 A. Holiczenko, Żołnierze tajnego..., s. 12.
42 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1419, Polska Organizacja Wojskowa w Orle (Rosja Centralna), k. 2. 
43 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1170, Armje rosyjskie, k. 68.
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przeprowadzane egzekucje – zdemoralizowały ją cokolwiek”44. Wywiad POW 
na Wschodzie nie tylko gromadził, ale i analizował wiadomości dotyczące rzą-
dów bolszewickich z punktu widzenia prowadzonej przez nich polityki, sytu-
acji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem aprowizacji i nacjonalizacji, 
stosunku społeczeństwa do nowej władzy, rozmiarów terroru, polityki zagra-
nicznej, a  także dalekosiężnych celów. W tej ostatniej kwestii POW całkiem 
trafnie przestrzegała przed rychłym już skierowaniem bolszewickiej ekspansji 
w stronę ziem polskich i ukraińskich. W sprawozdaniach nie pomijano nawet 
sowieckiego prawodawstwa, organizacji aparatu partyjnego i  państwowego, 
charakterystyki liderów. Przyglądano się Armii Czerwonej, o  której w  jed-
nym ze sprawozdań pisano: „Organizacja armji w czasach rewolucyjnych jest 
rzeczą ogromnie trudną. Szczególnie da się to zastosować do armji rosyjskiej 
zdemoralizowanej doszczętnie przez tych samych bolszewików. Tem większa 
jest zasługa bolszewików, że potrafili oni jednak stworzyć armję w tak krótkim 
czasie. Początkowo opierali się oni na bandy, bądź żołnierskie, bądź uzbrojo-
nych robotników. Gdy jednak walka za pomocą tych band stała się zbyt trud-
ną, przystąpiono do organizacji armji regularnej. Skasowano zasadę wyborczą, 
pociągnięto do pracy specjalistów. Terrorem, tworzeniem komórek ideowych 
udało się taką armię stworzyć. Obecnie armia jest liczna (do 1 200 000), nieźle 
zorganizowana i  dyscyplinowana. Bezwzględnie posiada ona szereg braków 
w porównaniu nawet do byłej armji rosyjskiej – jednak im dłużej bolszewicy 
będą mieli możność organizowania, tem dokładniej i lepiej przeprowadzą oni 
akcję formowania armji – opracowaną bardzo dobrze przez fachowców – ofi-
cerów sztabu jeneralnego”45. 

Oficerowie KN 3 obserwowali rozwój sytuacji politycznej na Ukrainie, 
bacznie przyglądając się poszczególnym partiom i ugrupowaniom, nie wyłą-
czając także organizacji polskich. Między innymi w  tym celu POW założyła 
w  Kijowie klub polsko-ukraiński skupiający przedstawicieli miejscowej in-
teligencji. Raporty na ten temat przygotowywał Oddział Wywiadu, także po 
odrodzeniu niepodległej Rzeczypospolitej46. Peowiacy zaangażowali się rów-
nież w  zwalczanie wywiadu niemieckiego. KN 3, działając pod przykrywką 
utworzonej w Odessie agencji handlowej „Pol-Rus”, wpadła na ślad niemiec-
kiej agentury handlowej działającej w Rostowie nad Donem. Innym obszarem 
aktywności był Krym, gdzie wywiad niemiecki prowadził za pośrednictwem 
organizacji tureckich agitację wśród Tatarów. Niewykluczone, że uzyskane in-
formacje przekazano Anglikom i  Francuzom, z  którymi „Pol-Rus” nawiązał 

44 Ibidem. 
45 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1170, Rosja Centralne, k. 48–54. Szersze omówienie tego doku-
mentu: М. Волос, Польская военная..., s. 205–207.
46 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1170, Edmund Ryk (J. Moszczeński), Raport polityczny, Kijów, 
23  XII 1918  r., k. 22–23. 
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kontakty47. Kadry POW pozostawione po 1918 r. na Ukrainie i w Rosji służyły 
jako podstawa do budowy wywiadu II Rzeczypospolitej48.

Ważnym polem działalności o charakterze wojskowo-politycznym, zwłasz-
cza jesienią 1918 r., było skoncentrowanie i przetransportowanie na ziemie pol-
skie oddziałów składających się z byłych żołnierzy armii zaborczych, zwłaszcza 
zaś armii austro-węgierskiej po rozpadzie imperium Habsburgów. Akcja objęła 
głównie Podole i pas nad Morzem Czarnym. Jej skuteczne przeprowadzenie 
było szczególnie trudne ze względu na panujący chaos, wpływy bolszewickie, 
postawę armii niemieckiej, wreszcie toczącą się już wojnę polsko-ukraińską 
o Lwów i Galicję Wschodnią. W tym celu powołano do życia specjalny Sztab 
Polski w Odessie na czele z płk. Czesławem Rybińskim (pseud. „Grochowski”), 
do którego z ramienia władz POW weszli por. Beck i ppor. Leon Jarząbkiewicz 
(pseud. „Krystyn”). Przerzutem żołnierzy narodowości polskiej zajmowały 
się i inne agendy POW na Wschodzie. Dzięki temu po walkach z Ukraińcami 
w okolicach Tarnopola do kraju dotarły z bronią i pełnym wyposażeniem zło-
żone z Polaków pododdziały austriackiego 90 Pułku Piechoty. Nie w każdym 
przypadku działania kończyły się wszakże sukcesem49. Trudno też oszacować 
liczbę żołnierzy polskich, którzy przy wsparciu peowiaków powrócili do kraju 
z terenów Rosji i Ukrainy.

Akcja bojowa prowadzona przez KN 3 skoncentrowana była na paraliżowa-
niu komunikacji kolejowej w celu dezintegrowania działań Niemców i Austria-
ków. Była ona uzgodniona z przedstawicielami Ententy, z którymi konferowali 
na ten temat w Jassach Sokolnicki i „Śmigły”50. Dywersję prowadzono przede 
wszystkim na terenach ukraińskich okupowanych przez państwa centralne. 
Możliwości tego typu działań na obszarach rosyjskich pod władzą bolszewicką, 
zwłaszcza od lata 1918 r., kiedy to czerezwyczajka wzmogła akcję przeciwko 
Polakom w ramach tzw. czerwonego terroru, były coraz bardziej ograniczone51. 
Do przeprowadzania akcji dywersyjnych powołano w  maju 1918 r. oddziały 
lotne, innymi słowy jednostki partyzanckie funkcjonujące w każdym z okrę-
gów, niekiedy dla niepoznaki działające pod szyldem ukraińskim. Pierwszym 
etapem był strajk kolejarzy zorganizowany latem 1918 r. przez POW i partię 
eserowców. Apogeum akcji przypadło na 5 października tegoż roku, kiedy to 

47 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1168, Sprawozdanie z działalności KN 3 POW adresowane do 
Archiwum POW (zob. Karol Lilienfeld-Krzewski), b.d.
48 Sprawy te przedstawił A. Pepłoński, Wywiad w wojnie..., s. 33 i n.
49 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1173, Dowództwo Wojsk Polskich w Lublinie Sztab Generalny 
Referat P.O.W., [raport B. Miedzińskiego ?], [po 13 XI 1918 r.], k. 2–4. 
50 K. Kloc, Michał Sokolnicki (1880–1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata, Kraków 
2018, s.  385–393.
51 Ф. Э. Дзержинский – председатель ВЧК-ОГПУ 1917–1926. Документы, состав. 
А. А.  Плеханов, А. М. Плеханов, Москва 2007, s. 70. 
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równocześnie wysadzono mosty kolejowe w  strategicznych miejscach pra-
wobrzeżnej Ukrainy. Działań zmierzających do całkowitego sparaliżowania 
okupujących Ukrainę wojsk niemieckich i austriackich – wbrew obietnicom 
złożonym francuskiemu wywiadowi – nie udało się przeprowadzić, co można 
jednak potraktować jako faktyczny sprawdzian militarnego potencjału KN 352. 

O tym, jak szeroki zakres miała działalność POW na Wschodzie, może 
najlepiej świadczą przygotowane przez nią plany budowy floty wojennej 
i  handlowej odrodzonego państwa polskiego. W  specjalnym opracowaniu 
na ten temat akcentowano nie tylko znaczenie marynarki dla Rzeczypo-
spolitej, ale także wskazywano drogi do jej zbudowania przy uwzględnieniu 
bardzo przecież słabej pozycji wyjściowej wynikającej z  braku fachowych 
kadr, sprzętu, nie wspominając już o nierozstrzygniętej kwestii dostępu do 
morza. Dokonano przy tej okazji analizy rekrutacji kadr do floty wojennej 
i  handlowej państw zaborczych, ale odwołano się także do świeżych do-
świadczeń ukraińskich. Dla zwiększenia efektywności działań powołano do 
życia Sekcję Morską KN 3 POW, przed którą postawiono zadania przepro-
wadzenia ewidencji sił fachowych, zgromadzenia odpowiednich materiałów 
naukowych, opracowania projektów organizacji floty wojennej i handlowej, 
wreszcie zebrania danych statystycznych niezbędnych do „przeprowadzenia 
ostatecznego obrachunku w  zakresie spraw morskich z  państwami zabor-
czymi”53.

Jedną z najlepiej poznanych w literaturze naukowej akcji POW na Wscho-
dzie była próba powiązania korpusów polskich utworzonych na terenie Rosji 
i Ukrainy z ideami reprezentowanymi przez piłsudczyków, a następnie prze-
orientowanie ich działalności na kierunek wybitnie antyniemiecki i  antyau-
striacki. W gruncie rzeczy chodziło o  to, aby po traktacie brzeskim korpusy 
nie zostały rozbrojone i  rozformowane przez Niemców oraz Austriaków, ale 
podjęły z nimi czynną walkę, pokazując rodakom i światu, że żołnierz polski 
stoi u boku Ententy. Efekt propagandowy takich działań trudno byłoby prze-
cenić. Była to zresztą realizacja wytycznych podyktowanych Miedzińskiemu 
przez Piłsudskiego jeszcze przed aresztowaniem i  powtórzonych następnie 
w cytowanych wyżej słowach przez „Śmigłego”, już jako komendanta głównego 
POW. Przeprowadzono ją wiosną 1918 r. W żadnym z przypadków nie okazała 
się udana, co również należy traktować jako realny sprawdzian oddziaływania 
POW w szeregach polskich formacji wojskowych na Wschodzie w końcowym 
okresie Wielkiej Wojny. Przyjrzyjmy się pokrótce podjętym przez peowiaków 
działaniom w tym zakresie. 

Konspiracja o  orientacji piłsudczykowskiej skupiona w  Związku Bro-
ni (m.in. Hubicki, Matuszewski, por. Stanisław Małagowski, por. Tadeusz 

52 A. Holiczenko, Żołnierze tajnego..., s. 11–12. 
53 РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1170, O flocie, k. 63–64. 
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Lechnicki, rtm Bronisław Romer, Melchior Wańkowicz) krytycznie odnio-
sła się do podjętych przez dowódcę stacjonującego w okolicach Bobrujska 
I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego rozmów z Niemca-
mi. Realizując wytyczne przywiezione przez „Bartę”, do I Korpusu udał się 
Kula „Lis”, który bynajmniej nie ukrywał przed Dowborem, że jest byłym 
oficerem legionowym i emisariuszem POW, oferując swoje usługi w orga-
nizowaniu walki przeciwko Niemcom. Wkrótce przekształcił on Związek 
Broni w Związek Walki Czynnej będący w rzeczywistości agendą POW. Do 
akcji włączył się również przybyły do Bobrujska Barthel de Weydenthal. 
Dowbor odniósł się wielce powściągliwie do działań peowiaków, nadal pro-
wadząc rozmowy z niemieckimi dowódcami na temat kapitulacji. 22 maja 
piłsudczycy na czele z „Bartą” podjęli próbę zamachu stanu, usunięcia z do-
wództwa I  Korpusu gen. Muśnickiego i  przejęcia władzy, ażeby wystąpić 
zbrojnie przeciwko Niemcom. Dowbor został nawet na krótko aresztowany, 
ale zdecydowana większość jego podkomendnych stanęła u  jego boku, co 
przesądziło o klęsce działań piłsudczyków. Generał potraktował spiskowców 
jak prowokatorów, nie wyciągając wszakże surowych konsekwencji i pozwa-
lając im opuścić szeregi I Korpusu. Opisane wydarzenia nie pozostały bez 
wpływu na późniejsze relacje gen. Muśnickiego z Piłsudskim oraz piłsud-
czykami, rzecz jasna z akcentem na wyraźną niechęć po obu stronach54. 

W przypadku II Korpusu Polskiego sprawa wydawała się łatwiejsza, po-
nieważ na jego czele stanął brygadier Haller, a  w  korpusie oficerskim nie 
brakowało byłych legionistów. POW interesowała się zresztą Hallerem i jego 
podkomendnymi od momentu przejścia na drugą stronę frontu pod Rarań-
czą. Zadanie przekonania niedawnego dowódcy II Brygady do orientacji 
piłsudczykowskiej otrzymał m.in. Długoszowski, wysłany do Kijowa pod 
koniec kwietnia 1918 r. jako jeden z  polityczno-wojskowych emisariuszy 
dowództwa POW. Nie było ono łatwe, ponieważ Hallerem interesowali się 
również przedstawiciele prawicy dominujący w RPZM, którzy mieli bardzo 
silny atut w postaci zaoferowania mu dowództwa Armii Polskiej we Francji. 
Haller, w  przeciwieństwie do gen. Dowbora-Muśnickiego dobrze znający 
idee reprezentowane przez środowisko niepodległościowe skupione wokół 
Piłsudskiego, w tym jego niezachwianą pozycję wśród swoich zwolenników, 

54 Dokumentacja sprawy m.in. AIJP/NY, Sprawy sądowe i honorowe generałów i wyższych 
dowódców, sygn. 4, k. 34–286 (Akta Oficerskiego Trybunału Orzekającego – sprawa rehabi-
litacji płk. Przemysława Barthla de Weydenthala, ppłk. Leopolda Lisa-Kuli i ppłk. Ignacego 
Matuszewskiego); zob. F. Demel, W. Lipiński, Pułkownik Leopold Lis-Kula, przedm. A. Pił-
sudska, Warszawa 1932, s.  226–281; P. Bauer, Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867–1937, 
Poznań 1988, s.  96–111; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny świato-
wej 1914–1918, Warszawa 1990, s. 412–417; S. Fedorowicz, Pułkownik Barta. Patriotyczna 
i niepodległościowa działalność pułkownika Przemysława Barthel de Weydenthal (1893–1919), 
Kraków 2014, s. 93–110. 
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dobrze wiedział, że w  tym obozie w  najlepszym razie zająć może drugą 
pozycję – zawsze jednak po Komendancie Głównym. Przegrana z  Niem-
cami, ale wygrana moralnie bitwa pod Kaniowem (11 maja 1918 r.), która 
doprowadziła do rozbicia II Korpusu i rozproszenia jego żołnierzy, jeszcze 
bardziej wzmocniła pozycję Hallera wśród Polaków. Nie tylko uniknął nie-
woli, lecz także okrył się sławą i legendą tego, który z bronią w ręku walczył 
ze wszystkimi trzema zaborcami. Zbrojne wystąpienie przeciwko Niemcom 
nie było jednakże rezultatem oddziaływania POW na Hallera, ale efektem 
determinacji dowódcy II Korpusu oraz jego żołnierzy. Faktem jest nato-
miast to, że POW w niemałym stopniu udzieliła wsparcia ukrywającym się 
i rozproszonym po bitwie kaniowskiej podkomendnym Hallera. Ten ostat-
ni zaś, zachęcony i przekonany przez przeciwników piłsudczyków z prawej 
strony sceny politycznej, via Moskwa i Murmańsk udał się do Francji, gdzie 
w październiku 1918 r. stanął na czele Armii Polskiej. Pogoń za Hallerem 
do Moskwy w wykonaniu Długoszowskiego omal nie zakończyła się trage-
dią, ponieważ emisariusz POW został aresztowany pod koniec lipca przez 
władzę sowiecką i tylko cudem uniknął egzekucji55.

Peowiakom nie udało się również przejąć rządu dusz w III Korpusie Pol-
skim stacjonującym na Ukrainie w rejonie Winnicy i toczącym pod Niemi-
rowem i Gniewaniem walki z nieźle zorganizowanymi pod względem woj-
skowym Ukraińcami, a także broniącego polskiego stanu posiadania przed 
zakusami bolszewików. I w tym przypadku niebagatelną rolę odegrał Bar-
thel de Weydenthal, któremu przypadła główna rola w realizacji wytycznych 
POW na odcinku III Korpusu. Od początku kwietnia 1918 r. formacja ta 
faktycznie podlegała gen. Aleksandrowi Osińskiemu, „Barta” zaś został mia-
nowany szefem sztabu Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich na Ukrainie. 
Jego celem było podniesienie dyscypliny w  szeregach i  zbrojne wystąpie-
nie przeciwko Niemcom oraz Austriakom, nie zaś przeciwko ukraińskim 
chłopom i bolszewikom. Stanowisko to rozchodziło się z działalnością gen. 
Osińskiego, który świadom beznadziejności położenia III Korpusu po za-
warciu traktatu brzeskiego, prowadził negocjacje z reprezentantami państw 
centralnych na temat warunków kapitulacji. Podjęte przez „Bartę” jeszcze 
w kwietniu 1918 r. w Winnicy próby nakłonienia podkomendnych do walki 
przeciwko Austriakom spotkały się z  ich odmową. O  złożoności sytuacji 

55 H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, Warszawa 1990, s.  364–377; 
M.  Wrzosek, Polski czyn..., s. 428–436; M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 
2007, s.  201–206; S. Aksamitek, Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 
1989, s.  100–108; D. Tarasiuk, Polski obóz narodowy w  Rosji w  latach 1917–1918, Lublin 
2014, s. 18 i n.; J. M. Majchrowski, Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Za-
rys biografii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 101–110; W. Dworzyński, Wieniawa. Po-
eta – żołnierz – dyplomata, Warszawa 1993, s. 122–134; M. Wołos, Generał dywizji Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000, s. 60–64.
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świadczy fakt, że do działań wojskowego emisariusza POW z  powściągli-
wością odniósł się nawet Hołówko jako polityczny reprezentant tego same-
go obozu56. Co więcej, „Barta” nie uzyskał wsparcia ze strony por. Becka, 
który od marca 1918 r. służył w Oddzielnym (Samodzielnym) Dywizjonie 
Artylerii (Konnej) III Korpusu. Być może „Halicki”, który ledwie kilka dni 
wcześniej powrócił z Kijowa, gdzie zapewne został wprowadzony w  tajni-
ki planów KN 3, nie widząc szans powodzenia akcji podjętej w  Winnicy 
przez „Bartę”, nie chciał się zbyt wcześnie dekonspirować jako wojskowy 
emisariusz POW, mimo że jego zadaniem w III Korpusie było właśnie przy-
gotowanie oddziałów do walki z Austriakami57. Dopiero w drugiej połowie 
maja 1918 r. Beck jako starszy adiutant Sztabu Oddzielnej Lekkiej Brygady 
III  Korpusu Polskiego pod komendą płk. Juliusza Rómmla opracował wraz 
ze swoim dowódcą śmiały plan przeprowadzenia formacji w rejon Bobruj-
ska w celu połączenia się z I Korpusem Polskim gen. Muśnickiego58. Było to 
już poniewczasie, ponieważ I Korpus właśnie kapitulował przed Niemcami. 
Przesądzone też zostały losy oddziałów wchodzących w skład III Korpusu, 
które w nocy z 9 na 10 czerwca 1918 r. zostały otoczone przez Austriaków 
i zmuszone do złożenia broni. Beck jako dezerter z armii austriackiej mu-
siał salwować się ucieczką, szczęśliwie docierając do Kijowa, gdzie kontynu-
ował służbę w POW na Wschodzie. 

Emisariusze polityczni POW prowadzili na wschodzie działalność da-
leko wykraczającą poza sprawy militarne. Mieściła się ona w definicji ak-
tywności nawet nie tyle politycznej czy quasi-dyplomatycznej, ale po prostu 
dyplomatycznej obozu piłsudczykowskiego. Znów odwołamy się do kilku 
wymownych przykładów. 

26 czerwca 1918 r. doszło w Kijowie do spotkania politycznych emisariu-
szy obozu piłsudczykowskiego, a dokładnie Konwentu Organizacji „A”, w oso-
bach Sokolnickiego i Struga59, którym towarzyszył z ramienia KN 3 Miedziński 

56 H. Bagiński, Wojsko Polskie na..., s. 378–402; W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość 
Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990, s. 309–320; I. Werschler, Z dziejów obozu belwe-
derskiego. Tadeusz Hołówko życie i działalność, Warszawa 1984; s. 68–78; T. Hołówko, Przez 
dwa fronty. Ze wspomnień emisariusza politycznego z  1918 roku. Z  Warszawy do Kijowa, 
wprow. J. Pisuliński, Rzeszów 2014, s. 120–137; S. Fedorowicz, Pułkownik Barta..., s. 79–93. 
57 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (dalej: 
CAW-WBH), Formacje wschodnie, sygn. I.122.74.1, Rozkaz nr 20 do 1-go dywizjonu arty-
lerji konnej, 10 IV 1918, k. 39–45; РГВА, ф. 482, оп. 5, д. 1174, Zarys ruchu wojskowego 
polskiego w Rosji, k. 50.
58 CAW-WBH, Formacje wschodnie, sygn. I.122.72.1, pismo płk. J. Rómmla i por. J.  Halic-
kiego do gen. J. Dowbora-Muśnickiego, 21 V 1918, k. 192–193; raport płk. J. Rómmla i por. 
J. Halickiego do gen. J. Dowbora-Muśnickiego, 21 V 1918 r., k. 194–197. 
59 Niestety, zachowała się niekompletna i doprowadzona tylko do początków lipca 1918 r. 
relacja Michała Sokolnickiego z  misji na Wschód. Zob. AIJP/NY, Archiwum ambasadora 
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z  reprezentantami białej Rosji. Było to skądinąd znamienite grono byłych 
członków Rządu Tymczasowego oraz deputowanych do Dumy Państwowej 
Imperium Rosyjskiego, wśród których dominowali przedstawiciele kadetów: 
były szef dyplomacji, wspomniany wyżej Paweł Milukow, Fiodor Rodiczew, 
Igor Demidow oraz dyplomata książę Grigorij Trubeckoj. Spotkanie zaaranżo-
wał posiadający doskonałe kontakty w rosyjskich postępowych środowiskach 
politycznych Karol Wędziagolski. Rozmowa przebiegała we wręcz kurtuazyj-
nej atmosferze. Strona rosyjska nie ukrywała, że nawet po zawarciu traktatu 
brzeskiego liczy się z możliwością obalenia władzy bolszewików, a w konse-
kwencji odtworzenia opanowanego przez nich imperium, na drodze ofensywy 
niemieckiej, co byłoby groźne dla sprawy polskiej, ale i dowodziło pewnej na-
iwności Rosjan. Milukow, zastrzegając, iż „rozmawia pierwszy raz z Polakami 
w warunkach Rosji słabej, a zatem bez podejrzeń i przeszkód”, wyraźnie dał do 
zrozumienia, że istniejące na terenie byłego imperium rosyjskiego polskie for-
macje wojskowe winny zostać przeniesione do Francji lub ewentualnie gdzieś 
nad Don, co z  kolei było wielce wymowne w  sprawie ewentualnej przyszłej 
współpracy polsko-rosyjskiej. Z  punktu widzenia przedstawicieli białej Ro-
sji byłaby ona możliwa na dobrą sprawę dopiero po ich powrocie do władzy, 
a pozycją wyjściową zapewne byłyby zasady wyłożone w oficjalnych deklara-
cjach władz rosyjskich z lat 1914–1917. Milukow stanowczo wszak zaprzeczył, 
jakoby możliwe było pogodzenie się niebolszewickiej Rosji z Niemcami, tym 
bardziej kosztem Polski. Strona rosyjska wyraźnie powściągliwie odniosła się 
natomiast do snutej przez Polaków wizji strajku kolejowego w Austrii, a być 
może nawet wybuchu w tym kraju rewolucji i upadku starego porządku, co nie 
pozostałoby bez wpływu na losy innych państw Europy Środkowo-Wschod-
niej. Spotkanie było jednak wielce pouczające dla piłsudczyków, którzy z ust 
Milukowa usłyszeli m.in. znamienne słowa: „braterstwo Słowian przeciw ger-
manizmowi – potrzebne, ale teraz nie na czasie”60. 

Sokolnicki i Strug kontynuowali swoje dyplomatyczne rozmowy, tym ra-
zem z  przedstawicielami Ententy, w  Moskwie, o  czym Francuzów uprzedził 
bawiący już wcześniej w tym mieście Długoszowski, od jakiegoś czasu utrzy-
mujący kontakty z gen. Jeanem Lavergnem. Co ciekawe, w charakterze wojsko-
wych doradców misji podążyli tam również dwaj byli legionowi artylerzyści 

Michała Sokolnickiego, sygn. 68, M. Sokolnicki, Podróż ze Strugiem do Moskwy czerwiec–
sierpień 1918 r., k. 189–206. 
60 AIJP/NY, Archiwum Michała Mościckiego, sygn. 5, sprawozdanie ze spotkania rozpoczy-
nające się od słów „Rozmowa z Miliukowem”, k. 12–13 [stąd cytaty]; zob. A. Nowak, Polska 
i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), wyd.  3, 
Kraków 2015, s. 71–73; M. Wołos, „W straży przedniej”. Żołnierska droga Andrzeja Struga, 
do niepodległej Polski [w:] Andrzej Strug. Dzieło i  czasy. Materiały z  konferencji naukowej 
w Warszawie 6–7 grudnia 2012 roku, red. A. Kargol, Warszawa 2014, s. 92; A. Kargol, Strug. 
Miarą wszystkiego jest człowiek. Biografia polityczna, Warszawa–Kraków 2016, s. 136–137.
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– Tadeusz Zwisłocki i Beck. Nie ma jednakże śladów, aby uczestniczyli w sa-
mych negocjacjach z  Francuzami. Tymczasem Sokolnicki i  Strug w  trakcie 
rozmów prowadzonych w pierwszej połowie lipca 1918 r. z akredytowanymi 
w  Moskwie dyplomatami francuskimi i z  konsulem generalnym Josephem-
-Fernandem Grenardem na czele przedstawili atuty, jakimi dysponował obóz 
piłsudczykowski: wpływy na terenie Austrii, które mogłyby zostać wykorzy-
stane do rozkładu monarchii Habsburgów, informacje zbierane przez POW 
na froncie wschodnim po stronie państw centralnych, wreszcie znajomość 
sytuacji na froncie włoskim, zwłaszcza zaś w jednostkach austriackich, w któ-
rych służyli Polacy. Przysłowiowym asem w rękawie polskich emisariuszy był 
jednak plan wywołania rewolucji na terenach okupowanych przez Austriaków, 
a nawet w samej Austrii. Zamiary ukazane Francuzom przez emisariuszy były 
doprawdy tak śmiałe, że aż nieprawdopodobne. Sokolnicki rysował przed roz-
mówcami wizję udziału w  owej rewolucji austriackich Niemców ze wskaza-
niem na lewicowych socjalistów. Zapewniał o zachowaniu neutralnej postawy 
przez Węgrów i wsparciu ze strony Czechów. Największą obawę w jego oczach 
budziła groza niemieckiej interwencji, która mogłaby zniweczyć całe przed-
sięwzięcie. Polscy emisariusze obiecywali przerwanie linii komunikacyjnych, 
zwłaszcza tras kolejowych. Rozpoczęcie działań planowali wszakże dopiero 
na luty–kwiecień 1919 r. w oczekiwaniu na wzrost nastrojów rewolucyjnych 
w Austrii i konieczność lepszego przygotowania ze strony POW. Tak odległy 
termin nieco zdeprymował gen. Lavergne’a. Francuzi dopytywali o relacje pił-
sudczyków z endekami, tym bardziej że z ich punktu widzenia program obu 
ugrupowań w zakresie polityki zagranicznej wydawał się tożsamy, a nadto pod-
nosili argument, iż sami są przyzwyczajeni do konieczności skonsolidowania 
wysiłków całego narodu w przełomowych momentach dziejów. Padło zatem 
sakramentalne pytanie – „dlaczego nie idziecie razem?”. W odpowiedzi Sokol-
nicki stwierdził nieco na wyrost, że zgoda już została osiągnięta, a reprezen-
tanci obozu piłsudczykowskiego skłonni są udać się do Paryża „celem zupeł-
nego porozumienia z Dmow[skim]”. Deklaracje tego typu przypominały nieco 
mydlenie oczu w celu uzyskania doraźnych korzyści, bo pozycja piłsudczyków 
w porównaniu z cieszącym się wsparciem koalicji paryskim Komitetem Naro-
dowym Polskim była słabiutka. Daleko idące przeszacowanie własnych moż-
liwości widać było i w kwestii sprecyzowania sił, jakimi dysponowała POW. 
Znów na wyrost Sokolnicki wymienił „koleje, robotników obu zagłębi, stosun-
ki robotnicze w Niemczech (temu nie przypisując wagi), główną siłę chłopską”, 
wreszcie akcje dywersyjne na Ukrainie – wybranej świadomie jako teren dzia-
łania, aby nie spowodować niemieckich i  austriackich represji w  Królestwie 
oraz Galicji, a  także biuro informacyjne na froncie włoskim. Spotkało się to 
z przytomną sugestią strony francuskiej, aby Polacy ograniczyli swoje wpływy 
do zaboru austriackiego. Padły też konkretne sumy. Sokolnicki określił „całość 
potrzeb na przygotowanie racyonalne rew[olucji]” na 10 mln, nie wiadomo 
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jednakże w jakiej walucie. Gen. Lavergne i w tym przypadku okazał się wielce 
powściągliwy, zaznaczając, iż koszt działalności POW na Ukrainie mógłby się 
zamknąć w przedziale 1,5–2 mln61. Dysproporcja była wymowna, bo może naj-
lepiej oddawała powściągliwy stosunek francuskich rozmówców do wizji ma-
lowanych przez emisariuszy Konwentu i zarazem interesującej nas organizacji.

Nie wiemy, czy w trakcie moskiewskich rozmów Sokolnickiemu i Stru-
gowi udało się uzyskać wsparcie finansowe od przedstawicieli Ententy, a je-
śli tak, to w  jakiej wysokości. Z  pewnością Francuzi byliby skłonni prze-
kazać pieniądze organizacji reprezentującej wszystkie polskie orientacje. 
Wiadomo natomiast, że Michał Tokarzewski-Karaszewicz i Beck przewozili 
nieco później określoną sumę pieniędzy z  Orła do Kijowa. Być może po-
chodziła ona właśnie ze źródeł francuskich i była przeznaczona na sfinan-
sowanie dalszej działalności POW62. 

Wracając jeszcze do moskiewskich pertraktacji prowadzonych przez So-
kolnickiego i Struga, stwierdzić należy, że przypominały one nieco dyplo-
matyczną szarżę, podczas której daleko snute plany musiały wywołać wąt-
pliwości Francuzów. Innymi słowy, emisariusze kierowali się zasadą liczenia 
sił na zamiary, a nie zamiarów na siły, wyraźnie przeceniając możliwość nie 
tylko POW, ale i  całego obozu piłsudczykowskiego. Uwaga ta odnosi się 
nade wszystko do planów wywołania rewolucji w  Austrii czy wpływu na 
postawy robotników niemieckich, nie mówiąc już o  stanowczości w  kwe-
stii zachowania Czechów czy Węgrów. Szło to wszystko po prostu za dale-
ko, a przegrana przez mocarstwa centralne wojna – może na szczęście dla 
piłsudczyków – skutkowała tym, że roztaczanych przed Francuzami wizji 
nie trzeba było weryfikować w praktyce. Warto jeszcze dodać, iż rozpoczę-
te w  Moskwie przez Sokolnickiego i  Struga pertraktacje kontynuował na 
gruncie paryskim Hubicki, aczkolwiek działo się to już jesienią 1918 i wio-
sną 1919 r. w odmiennych warunkach politycznych63. Inną formą ich prze-
dłużenia były wzmiankowane wyżej rozmowy Sokolnickiego i  „Śmigłego” 
w Jassach, gdzie znajdował się rumuński dwór królewski wraz z korpusem 
dyplomatycznym. Przyniosły one efekt w  postaci uzyskania pod koniec 
września 1918 r. wsparcia finansowego od Francuzów w wysokości 150  tys. 
koron na wspomnianą wyżej akcję dywersyjną przeprowadzoną nieco póź-
niej przez POW na Ukrainie, którą jednak donatorzy ocenili krytycznie 

61 AIJP/NY, Archiwum Michała Mościckiego, sygn. 12, odręczne notatki na temat przygoto-
wań i przebiegu rozmów z reprezentantami Ententy w dniach 6, 8 i 15 VII 1918 r., k. 211–217 
[stąd wszystkie cytaty w tym akapicie].
62 J. Ścibor, Z przepustką Trockiego do brygady polskiej w Orle, „Wiadomości” 1960, nr  35/36 
(752/753), s. 3.
63 AIJP/NY, Archiwum Michała Mościckiego, sygn. 5, S. Hubicki, Raport nr 2, 23 XI 
1918  r., k. 81–84; zob. J. Piotrowski, Generał Stefan Hubicki..., s. 88–101. 
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jako dalece odbiegającą od złożonych deklaracji. Sokolnicki musiał się więc 
tłumaczyć podczas kolejnej wizyty w Jassach w  listopadzie 1918 r. Niewy-
kluczone natomiast, iż reprezentujący tam POW Beck szukał za pośrednic-
twem Francuzów kontaktu z  Armią Polską we Francji64. Świadczyłoby to 
o  wciąż szerokich aspiracjach i  planach oddziaływania obozu piłsudczy-
kowskiego na rozmaite polskie formacje wojskowe istniejące w schyłkowym 
okresie I wojny światowej. 

Podsumowując wątek dotyczący dyplomatycznej aktywności peowiac-
kich emisariuszy, bez wątpienia należy zgodzić się ze Zwisłockim, który 
zaledwie miesiąc po zakończeniu działań zbrojnych na frontach Wielkiej 
Wojny napisał, iż współpraca piłsudczyków z francuskimi misjami wojsko-
wymi w Rosji i na Ukrainie przyniosła wymierne efekty: „Koalicja pamięta, 
że w czasie największej potęgi Niemiec reprezentanci POW ofiarowali całą 
swą pomoc na wszystkich polach i  że widziano ich wszędzie, pracujących 
z całym zapałem u boku koalicji”65.

Nie było to bez znaczenia dla postrzegania – przynajmniej we francu-
skich kręgach wojskowych – obozu politycznego skupionego wokół Józe-
fa Piłsudskiego jesienią 1918 r. Dyplomatyczne działania ludzi tego obo-
zu, w  tym emisariuszy POW, na Ukrainie i  w  Rosji wiosną, latem i  jesie-
nią 1918 r., nawet jeśli nierzadko licytowali oni przesadnie wysoko, dały 
początek późniejszym tego typu akcjom na obszarze pomiędzy Bałtykiem 
a Morzem Czarnym, wspartym przez wywiad i sięgającym Kaukazu, a pro-
wadzonym w  okresie wojny polsko-sowieckiej lat 1919–1921. Ważnym 
wkładem w  polskie zwycięstwo w  tej wojnie była też ofiarna praca siatek 
wywiadu agencyjnego w oparciu o włączone już w skład Wojska Polskiego 
struktury KN 3 POW na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, prowadzona kosz-
tem ogromnych strat osobowych (szacowanych na około 65% peowiaków 

64 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zbiór zespołów szczątkowych, Akta Michała Sokol-
nickiego, sygn. 254, Raport M. Sokolnickiego do Naczelnika Państwa, 28 XI 1918  r., k. 38–40; 
AIJP/NJ, Archiwum Władysława Poboga-Malinowskiego, sygn. 77, Józef Beck. Szkic biogra-
ficzny, k. 138; M. Sokolnicki, Ze wspomnień emisariusza POW [w:] Polska Organizacja Woj-
skowa. Szkice..., s. 200–203; idem, Podróż do Jass w  jesieni 1918 roku, „Niepodległość” 1976, 
t. X, s. 36–37; T. Nałęcz, Polska..., s. 190–191; R. Mirowicz, Edward Rydz-Śmigły. Działalność 
wojskowa i polityczna, Warszawa 1988, s. 36–37; C. Leżeński, Kwatera 139. Opowieść o marszałku 
Rydzu-Śmigłym, t. 1, Lublin 1989, s. 102–103; M. Jabłonowski, P. Stawecki, Następca Komendanta 
Edward Śmigły-Rydz. Materiały do biografii, Warszawa–Pułtusk 2014, s. 82; W. Suleja, A. Zięba, 
Sokolnicki Michał Hubert [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, t. XL, Warszawa–Kraków 2000–
2001, s. 84; M.  Kornat, Józef Beck – zarys biografii politycznej (1894–1932), „Niepodległość” 2005, 
t. LV (XXXV po wznowieniu), s. 52; М. Волос, Польская военная..., s. 204; K. Kloc, Michał..., 
s. 391–393.
65 РГВА, ф. 483, Polskie instytucje burżuazyjne i  organizacje polityczne z  okresu I  woj-
ny światowej 1914–1918, оп. 6, д. 9, Informacje kpt. Zwisłockiego. Poufne, 12 XII 1918  r., 
k. 6–7. 
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i peowiaczek zaangażowanych w działalność wywiadowczą)66. Była to jedna 
z najpiękniejszych, choć i najkrwawsza,  kart tej organizacji, będącej prze-
dłużeniem POW z lat 1914–1918.

STRESZCZENIE

Przemysław Olstowski ,  Mariusz  Wołos,  Rola militarna 
i polityczna Polskiej Organizacji Wojskowej w odzyskaniu 

niepodległości. Próba bilansu

Polska Organizacja Wojskowa powstała jesienią 1914 r. z inicjatywy Józefa Pił-
sudskiego. Od początku swego istnienia stanowiła atut w jego ręku w stosunku do 
czynników politycznych i wojskowych Austro-Węgier i Niemiec. Do czasu zajęcia 
Królestwa Polskiego przez wojska państw centralnych latem 1915 r. odnosiło się to 
do wywiadu i dywersji na zapleczu frontu. W latach 1915–1918 rola POW ewolu-
owała od funkcji zaplecza kadrowego dla przyszłej armii polskiej tworzonej u boku 
państw centralnych, do tajnej organizacji wojskowej obozu niepodległościowego. 
W październiku i listopadzie 1918 r. odegrała istotną rolę w likwidacji okupacji au-
striackiej i niemieckiej w Królestwie Polskim i ochronie tworzących się ośrodków 
władzy polskiej, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Dostarczyła też kadr ochotni-
czych dla formującego się wówczas Wojska Polskiego. Tworzone zaś w oparciu o jej 
struktury na wschodzie siatki wywiadowcze na Ukrainie i w Rosji odegrały ważną 
rolę w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919–1921 r.

S łowa  k luczowe: Polska Organizacja Wojskowa, I  wojna światowa, polski 
ruch niepodległościowy, obóz piłsudczykowski

SUMMARY

Przemysław Olstowski ,  Mariusz  Wołos,  The military 
and  political role of Polish Military Organization in regaining 

independence. A tentative summary

Polish Military Organization came into being in autumn 1914 on the initiative 
of Józef Piłsudski. Since the beginning it was his asset against the political and mili-
tary entities of Austria-Hungary and Germany. Until the Kingdom of Poland was 
occupied by the armies of the Central Powers in summer 1915, it concerned the 
intelligence and sabotage units at the rear. In 1915–1918 the role of PMO evolved 
from a personnel base for future Polish army created close to the Central Powers 
towards a secret military organization of the independence camp. In October and 
November 1918 it played an important role in ending the Austrian and German 

66 Zob. Zarys historii wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 
1990, s. 265.
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occupation of the Kingdom of Poland and in the protection of the centers of Polish 
authorities that were subsequently created, especially at local level. It also provided 
volunteers for the Polish Army forming at that time. The intelligence networks cre-
ated in Ukraine and Russia on the basis of PMO’s structures in the East played an 
important role during the Polish-Soviet war of 1919–1921.

Key words : Polish Military Organization, World War I, Polish independence 
movement, Piłsudski’s political camp

РЕЗЮМЕ

Мари у ш Воло с,  Пшемыслав Ольс тов ски, Политическая 
и  милитарная роль Польской военной организации в возвращении 

независимости. Попытка подведения итогов

Польская военная организация (ПВО) была образована осенью 1914 г. по 
инициативе Юзефа Пилсудского. С самого начала своего существования она 
была его большим преимуществом по отношению к политическим и воен-
ным факторам Австро-Венгрии и Германии. До того момента, когда Польское 
Королевство стало занято войсками центральных держав летом 1915 г., это 
относилось к разведке и диверсии на периферии фронта. Если ранее ПВО 
лишь готовила будущие кадры для польской армии, создававшейся по сосед-
ству с центральными державами, то в 1915–1918 гг. роль Польской военной 
организации выросла – ПВО стала тайной военной организацией лагеря бор-
цов за независимость. В октябре и ноябре 1918 г. она играла существенную 
роль в ликвидации австрийской и немецкой оккупации в Польском Королев-
стве и защите создаваемых центров польской власти, особенно на местном 
уровне. Она также предоставляла волонтерские кадры для формирующегося 
на тот момент Войска Польского. Создаваемые на основе ее структуры на 
востоке разведывательные сети в Украине и России сыграли важную роль во 
время советско-польской войны 1919–1921 г.

Ключевые слов а: Польская военная организация, Первая мировая вой-
на, польское движение за независимость, лагерь Пилсудского



Waldemar R ezmer

Polskie formacje wojskowe w Rosji 
1917–1922 – baza źródłowa, stan wiedzy 

i postulaty badawcze

Setna rocznica odzyskania niepodległości i odrodzenia Wojska Polskie-
go skłania do zbilansowania dorobku historiograficznego polskiego wysiłku 
zbrojnego w latach I wojny światowej i bezpośrednio po niej następującego 
okresu wojen o niepodległość i kształt granic Rzeczypospolitej. Nie ma naj-
mniejszej wątpliwości, że dorobek ten jest znaczny. W  wydanej w  1988  r. 
– w  siedemdziesiątą rocznicę zakończenia I  wojny światowej – specjalnej 
bibliografii odnotowano 2530 publikacji o udziale Polaków w czteroletnich 
krwawych zmaganiach1. Edytowana dziesięć lat później przez Centralną 
Bibliotekę Wojskową (CBW) bibliografia Militarne aspekty odrodzenia Rze-
czypospolitej 1914–1921 zawiera 9717 publikacji: drukowanych zbiorów do-
kumentów, relacji i wspomnień, syntez, monografii, artykułów naukowych, 
opracowań przyczynkarskich, tomów materiałów z konferencji i sympozjów 
naukowych, prac publicystycznych i  albumów2. Wśród wskazanych wyżej 
dzieł aż 5005 poświęcono polskim koncepcjom niepodległościowym przed 
I  wojną światową i  w  jej trakcie, organizacjom wojskowym i  paramilitar-
nym tego okresu, sprawie polskiej na arenie międzynarodowej, polskim for-
macjom zbrojnym działającym w latach 1914–1918/1919 (Legiony Polskie, 
Polska Siła Zbrojna, Polska Organizacja Wojskowa, Armia Polska we Fran-
cji i we Włoszech, oddziały w Rumunii i Rosji). Pozostałe 4712 prac doty-
czy okresu 1918–1921, kiedy odradzało się Wojsko Polskie i  toczyły woj-
ny o niepodległość i granice. Bibliografia CBW jest już dziś niekompletna, 

1 S. Derejczyk, U. Olech, Polacy w pierwszej wojnie światowej. Problematyka wojskowa. Bi-
bliografia, Warszawa 1988. 
2 Militarne aspekty odrodzenia Rzeczypospolitej 1914–1921. Bibliografia, t. I–II, Warszawa 
1998.
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o czym zresztą ostrzegali jej autorzy, pisząc, iż ich dzieło „rejestruje około 
10 tys. wybranych publikacji krajowych i  zagranicznych z  lat 1910–1998, 
wydanych na ziemiach polskich w granicach przedrozbiorowych oraz po-
lonica zagraniczne, odnoszące się do tej problematyki”3. Biorąc pod uwagę, 
że od jej edycji minęło dwadzieścia lat, w chwili obecnej liczba publikacji 
– krajowych i zagranicznych – dotyczących czynu zbrojnego Polaków w la-
tach 1914–1921 sięga zapewne 15 tys. pozycji. 

Odnotowując pozytywnie wyżej wspomniany dorobek piśmienniczy, 
wskazać jednak należy, iż charakteryzuje się on dużą nierównomierno-
ścią. Różnice widoczne są nie tylko w  sposobie ujęcia i  metodologii, lecz 
także pod względem ilościowym i preferowanej tematyki. Dużo publikacji 
na temat polskich wysiłków niepodległościowych i  czynu zbrojnego pod-
czas I  wojny światowej pojawiło się w  latach międzywojennych, znacznie 
skromniej literatura ta wzrastała w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej (PRL), aby ponownie edytorsko zacząć szybko powiększać się na po-
czątku ostatniej dekady XX w. W tych trzech historiograficznych okresach 
zauważyć można jednak jeden element wspólny, którym było uwidocznia-
jące się eksponowanie tematów związanych z  nurtem piłsudczykowskim 
(Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa – POW). Znacznie mniej-
sze zainteresowanie badaczy budziły formacje wojskowe utworzone pod-
czas I wojny światowej i krótko po jej zakończeniu, które nie były związa-
ne z  obozem Józefa Piłsudskiego4. Wyraźnym wyrazem tej tendencji było 
chociażby pierwsze syntetyczne ujęcie dziejów wojskowości polskiej okresu 
I  wojny światowej autorstwa Wacława Lipińskiego, który omówił wszyst-
kie najważniejsze polskie formacje wojskowe, ale priorytetowo potraktował 
inicjatywy i dokonania piłsudczyków5. Wtedy takie podejście było w dużej 
mierze zrozumiałe. Obóz legionowy, przez większość tego czasu sprawu-
jący władzę w  Rzeczypospolitej, starał się legitymizować swoją kierowni-
czą pozycję polityczno-wojskową w państwie, uwydatniając własne zasługi 
w walce o niepodległość, a jednocześnie pomniejszać, a nawet dyskredyto-
wać wysiłki niepodległościowe politycznych rywali oraz ich organizacyjne 
i zbrojne osiągnięcia. Etos heroicznej walki zbrojnej legionistów i  ich wie-
loletniej działalności niepodległościowej – legalnej i konspiracyjnej – miał 
być bowiem jednym z  najważniejszych mitów założycielskich odbudowy-
wanego państwa, a tradycje polskich formacji wojskowych (po maju 1926 r. 

3 Ibidem, s. 7.
4 Więcej na ten temat zob. P. Stawecki, Polska historiografia wojskowa I wojny światowej 
[w:] I wojna światowa na ziemiach polskich. Materiały sympozjum poświęconego 70 rocznicy 
wybuchu wojny, Warszawa 1986, s. 5–19.
5 W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905–1918, Warszawa 1931.
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z wyraźną dominacją Legionów Polskich i POW) najważniejszym składni-
kiem budowy i spoistości sił zbrojnych II Rzeczypospolitej. 

Powstały w II Rzeczypospolitej trend błyskawicznie zakorzenił się w pol-
skiej historiografii, stał się jej niezmiernie trwałym nurtem. Dał o  sobie 
znać nawet w  okresie PRL, w  którym ze względów politycznych i  ideolo-
gicznych podjęto działania mające doprowadzić do zmiany polskiej pamięci 
narodowej i przeobrażenia kultywowanych dotychczas wielu tradycji. 

Szczególnie trudne dla polskiej nauki historyczno-wojskowej, były lata 
1949–1956, czas, w którym dokonywano gwałtownej indoktrynacji badań do 
założeń nowej metodologii, wynikającej z podstaw materializmu dialektyczne-
go i historycznego. W sferę nauki, w tym również historyczno-wojskowej bar-
dzo mocno zaczęły ingerować czynniki administracyjno-polityczne i partyjne. 
To one wytyczały tematykę badawczą, podporządkowaną obowiązującemu 
wtedy kursowi politycznemu, oraz narzucały określony sposób ich rozumie-
nia i interpretacji, taki, który był zgodny z panującymi założeniami ideologicz-
nymi. Podejmowane wówczas przedsięwzięcia naukowe i popularnonaukowe 
były prowadzone głównie dla potrzeb praktycznych – walki ideologicznej 
i  politycznej. Realizowano także zadania naukowe i  edytorskie (tłumaczenie 
i publikowanie dzieł autorów sowieckich), które w formie nakazowej przekazy-
wane były z Moskwy6. Nie przejmowano się tym, że niewiele miały wspólnego 
z rzetelnymi badaniami historycznymi. 

Najważniejszą rolę w „kierowaniu nauką” historyczno-wojskową odgry-
wał wtedy Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego (od 
1950 r. Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego – GZP), któremu były 
podporządkowane poszczególne placówki historyczne w wojsku. To on naj-
mocniej krępował prace badawcze historyków wojskowych i ujemnie wpły-
wał na ich wyniki7. On także decydował o  negatywnym doborze nowych 
kadr do placówek historycznych w wojsku, ponieważ najistotniejszym kry-
terium były postawa i zaangażowanie polityczne oraz pochodzenie społecz-
ne kandydatów. Ich predyspozycje i  kwalifikacje naukowe odgrywały rolę 
mało istotną. W  taki sposób dobrana kadra nie była w  stanie realizować 
żadnych ambitniejszych przedsięwzięć naukowo-wydawniczych. Jej działal-
ność polegała więc na wykonywaniu zadań o  charakterze polityczno-pro-
pagandowym i  popularyzatorskim, tłumaczeniu i  wydawaniu sowieckich 
prac naukowym (często były to dzieła pseudonaukowe) lub bezkrytycznym 
odwzorowywaniu historiografii sowieckiej. Odpowiednie, często drobia-
zgowe, dyrektywy przekazywane były z GZP. W podejmowanych własnych 
pracach historycznowojskowych stosunkowo szybko ujawniła się zmiana 

6 Więcej na ten temat zob. J. Szumski, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej 
w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016.
7 B. Miśkiewicz, Szkice z dziejów wojskowości, Warszawa–Poznań 1991, s. 82.
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założeń teoretycznych i przejście do stosowania metodologii materializmu 
dziejowego. Efektem tego było niejednokrotnie mechaniczne podejście do 
procesu historycznego, często tendencyjne przedstawianie dziejów militar-
nych, a także nieobiektywne ocenianie dotychczasowego dorobku historio-
graficznego. Wiele prac powstawało na doraźne, polityczne zapotrzebowa-
nie. Chociaż obejmowały one różne tematy z dziejów oręża polskiego, miały 
jednak wspólny mianownik, którym były „postępowe tradycje wojskowe”. 
O tym, co jest „postępowe”, a co „reakcyjne”, decydował GZP. Do zrealizo-
wania tych prac kierowano z  reguły oficerów z  bogatym doświadczeniem 
bojowym, tzw. „frontowców”, którzy jednak – z bardzo małymi wyjątkami 
– posiadali marne przygotowanie merytoryczne, metodologiczne i warszta-
towe. Tym się jednak nie przejmowano, gdyż służba historyczna w Wojsku 
Polskim w tym okresie była nastawiona na propagandę i „politrobotę”, a nie 
pisanie rzetelnych prac naukowych. Ze względów politycznych i  ideolo-
gicznych w  pierwszym rzędzie starano się uwypuklać rolę rewolucyjnych 
formacji wojskowych w Rosji, wkład Gwardii Czerwonej i Armii Czerwo-
nej w zwycięstwo w wojnie domowej oraz udział Polaków w bolszewickiej 
rewolucji i  wojnie domowej, dyskwalifikując i  pejoratywnie przedstawia-
jąc rolę pozostałych sił politycznych i  formacji wojskowych. Klasycznym 
przykładem takiego opracowania była praca Leona Grossfelda opatrzona 
„słusznym politycznie” tytułem Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 
1917–19188. Wspierano natomiast tłumaczenie i  edytowanie prac sowiec-
kich historyków, które w niektórych fragmentach mówiły o kwestii polskiej 
podczas I  wojny światowej i  polskiej obecności militarnej we wschodniej 
Rosji i na Syberii w drugiej dekadzie XX w.9

Oprócz wspomnianych wyżej ograniczeń o charakterze polityczno-ide-
ologicznym badania polskich ochotniczych formacji niepodległościowych 
były niemożliwe także z powodu zablokowania dostępu do materiałów ar-
chiwalnych. Akta wytworzone podczas I  wojny światowej i  w  latach mię-
dzywojennych były bowiem składowane w  magazynach w  Wesołej, które 
były pod nadzorem Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Infor-
macja wojskowa wykorzystywała posiadane przez siebie materiały do celów 
politycznych i represjonowania wytypowanych oficerów. Nie była natomiast 
zainteresowana ich naukowym spożytkowaniem. 

Pozytywne zmiany nastąpiły dopiero po 1956 r. Wtedy to rozpoczął się 
powolny proces uwalniania polskiej nauki z polityczno-administracyjnego 
dogmatycznego gorsetu. Zniknięcie szeregu pozanaukowych ograniczeń 

8 L. Grossfeld, Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917–1918, Warszawa 1956.
9 Zob. np. A. Bieriozkin, Kierownicza rola Stanów Zjednoczonych w przygotowaniu i reali-
zacji interwencji zbrojnej przeciwko Rosji Radzieckiej (1918–1920), Warszawa 1951; E. A.  Boł-
tin, Rozgromienie Kołczaka, Warszawa 1952.
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badawczych, pełniejsze udostępnianie historykom krajowej bazy źródłowej, 
możliwość korzystania z archiwaliów sowieckich i niemieckich (w ograni-
czonym zakresie), a  także z zagranicznej (również emigracyjnej) literatury 
naukowej umożliwiły podjęcie wielu przedsięwzięć badawczych, których 
efektem były publikacje odpowiadające rygorom prac naukowych. 

W Wojsku Polskim proces ten przebiegał znacznie wolniej niż w  innych 
sektorach życia społecznego, kulturalnego i  naukowego kraju. W  kierowni-
czych kręgach Wojska Polskiego – i w GZP – byli bowiem ludzie ukształtowani 
według sowieckich wzorców, którzy z  wielkimi oporami przyjmowali nowe, 
znacznie liberalniejsze zasady kierowania polityką naukową. Nie widzieli oni 
potrzeby dokonywania żadnych istotniejszych zmian w tym zakresie. Jednak 
z roku na rok malały ich możliwości wpływania na kształt nauczania i indok-
trynacji składu osobowego Wojska Polskiego oraz na tematykę badań i polity-
kę edytorską. Można więc było, nawet w wojskowych placówkach historycz-
nowojskowych, podjąć badania niektórych – wyselekcjonowanych – polskich 
przedsięwzięć niepodległościowych przed i w trakcie I wojny światowej oraz 
w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej. 

Z biegiem czasu malała liczba nierzetelnych, miernych merytorycznie 
i warsztatowo prac. Dalej jednak pobrzmiewały echa dogmatycznego cen-
tralnego kierowania nauką historyczną i historycznowojskową. Oprócz „po-
stępowych tradycji wojskowych” i badań nad dziejami ruchu robotniczego, 
widzianego wówczas także w postaci społecznej bazy dla polskich działań 
niepodległościowych, wciąż priorytetowo traktowano „polsko-radzieckie 
braterstwo broni” i problematykę walk o „dawne ziemie piastowskie” oraz 
granice zachodnie i północne w  latach 1918–192110. Przychylnie patrzono 
również na przedsięwzięcia badawcze, których celem było ukazanie udzia-
łu Polaków w rewolucji bolszewickiej i w wojnie domowej. Kontynuowano 
więc tłumaczenie i  edytowanie wspomnień uczestników rewolucji bolsze-
wickiej i  wojny domowej w  Rosji11 oraz publikowano wyselekcjonowane 

10 Powstało w związku z  tym wiele prac monograficznych i  rozpraw. Zob. np. Z postępo-
wych tradycji oręża polskiego 1917–1939, red. I. Pawłowski, Warszawa 1966; J. Ludyga-La-
skowski, Zarys historii trzech powstań śląskich 1919–1920–1921, Warszawa–Wrocław 1973; 
F. Biały, Niemieckie ochotnicze formacje zbrojne na Śląsku 1918–1923, Katowice 1976; W. Ry-
żewski, Trzecie powstanie śląskie 1921. Geneza i przebieg działań bojowych, Warszawa 1977; 
M. Anusiewicz, M. Wrzosek, Kronika powstań śląskich 1919–1921, Warszawa 1980; A.  Czu-
biński, Z.  Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie wielkopolskie 1918–1919. Zarys dziejów, Warszawa–
Poznań 1978; A. Czubiński, Powstanie wielkopolskie 1918–1919. Geneza – charakter – zna-
czenie, Poznań 1978 (wyd. 2 Poznań 1988).
11 Zob. M. Boncz-Brujewicz, Wspomnienia 1914–1919, Warszawa 1959; Na granicy epok. 
Wspomnienia o  udziale Polaków w  Rewolucji Październikowej i  wojnie domowej w  Rosji 
1917–1921, red. Z. Iwańczuk et al., tłum. M. Markowicz-Łohinowicz, W. Komarnicka, War-
szawa 1967; F. Boh-Szurowski, Wspomnienia z walk żołnierza polskiego na frontach rewolucji, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny” (dalej: WPH) 1968, nr 1 (45), s. 280–294.
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dokumenty12. Konsekwencją tej zmodyfikowanej polityki naukowej i  edy-
torskiej było pojawienie się już pod koniec lat pięćdziesiątych książek i ar-
tykułów o sporej wartości naukowej, szczególnie w komponencie informa-
cyjnym13. 

Pomimo zauważalnej odwilży w polityce naukowej i wydawniczej, która 
nastąpiła w PRL po październiku 1956 r. aż do końca lat osiemdziesiątych, 
problematyka stosunków polsko-rosyjskich i  polsko-sowieckich w  pierw-
szych trzech dekadach XX wieku była cały czas silnie nadzorowana, wiele 
tematów reglamentowano, a nawet całkowicie eliminowano z przedsięwzięć 
badawczych i  z  rynku edytorskiego. Wśród nich była wojna polsko-so-
wiecka 1919–1920. Jednak wbrew intencjom władz, w  większości druko-
wanych wówczas prac, wciąż – podobnie jak w  II Rzeczypospolitej – naj-
szerzej prezentowano ugrupowania polityczne i formacje zbrojne związane 
z  Józefem Piłsudskim14. Publikacje, których celem było dyskwalifikowanie 
i pejoratywne przedstawianie roli Marszałka i wspierających go sił politycz-

12 Polskie formacje rewolucyjne w  świetle dokumentów. Wybór dokumentów, wstęp E. Ko-
złowski, W. Ryżeski, WPH 1967, nr 4 (44), s. 254–281.
13 M. Wrzosek, Przyczynek do historii 1 Rewolucyjnego Pułku Polskiego, „Przegląd Hi-
storyczny” 1957, z. 8, s.  707–728; idem, Konflikt Korpusu generała Dowbor-Muśnickiego 
z władzą radziecką, „Przegląd Historyczny” 1967, z. 4, s. 648–663; idem, Nurt rewolucyjny 
w  1  Korpusie Polskim gen. J. Dowbor-Muśnickiego, „Z Pola Walki” 1969, nr 2, s.  173–177; 
idem, Z dziejów 1 Rewolucyjnego Pułku Polskiego w Rosji, 24.1.1917 – 6.1.1918 r., WPH 1977, 
nr 3 (77), s.  48–72; P. Gołub, Rewolucyjne oddziały polskie w  Rosji w  latach 1917–1920, 
„Wojsko Ludowe” 1958, nr 1/2, s.  64–66; Z. Łukawski, Przyczynek do historii Zachodniej 
Dywizji Strzelców, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 
1960, z.  4, s.  117–135; A. Zatorski, Dzieje Biełgorodzkiego 1 Polskiego Pułku Rewolucyj-
nego w  Rosji, Warszawa 1960; idem, Żołnierz dywizji strzelców polskich wobec rewolucji 
rosyjskiej, „Z  Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich” 1965, t. 1, s. 4–27; idem, Żołnierze 
Polacy wobec kwestii demobilizacji armii rosyjskiej na przełomie 1917/1918, „Z Dziejów 
Stosunków Polsko-Radzieckich” 1970, t. 6, s. 197–206; idem, Polska lewica wojskowa w Ro-
sji w okresie rewolucji 1917–1918, Warszawa 1971; J. Hofman, Z dziejów Czerwonego Puł-
ku Warszawy, WPH 1964, nr 2, s. 186–211; W. Bortnowski, Powstanie zbrojne w Moskwie 
w  1917 r. 25.10.–3.11.1917 r., WPH 1967, nr 4 (44), s.  20–65; F. Swietlikowa, O  narasta-
niu sytuacji rewolucyjnej w  armii rosyjskiej w  1917 r., WPH 1968, nr 1 (45), s.  116–144; 
W. Najdus, Polacy w  rewolucji 1917 r., Warszawa 1967; idem, Lewica polska w  kraju rad 
1918–1920, Warszawa 1971; I. Pawłowski, K. Sobczak, Walczyli o Polskę. Polacy i oddziały 
polskie w rewolucji październikowej i wojnie domowej w Rosji 1917–1921, Warszawa 1967; 
A. L.  Kronik, Zachodnia Dywizja Strzelców 1918–1919, „Z  Dziejów Stosunków Polsko-Ra-
dzieckich” 1968, t. 3, s. 51–64; P. M. Kaleničenko, Polacy w Rewolucji Październikowej i woj-
nie domowej na Ukrainie 1917–1920, Warszawa 1969; T.  Butkiewicz, Polscy żołnierze Wielkie-
go Października, Warszawa 1977 (wyd. 2, Warszawa 1987).
14 Zob. np. J. Rzepecki, Rodowód wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1959; A. Gar-
licki, Geneza legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych, Warszawa 1964; M. Wrzosek, Polskie formacje wojskowe podczas I woj-
ny światowej, Białystok 1977; J. Molenda, Piłsudczycy a  narodowi demokraci 1908–1918, 
Warszawa 1980; T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984; idem, 
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nych i  formacji wojskowych w odzyskanie i ugruntowanie niepodległości, 
nie miały żadnego istotnego wpływu na zmianę postrzegania Piłsudskiego 
i obozu legionowego przez polskie społeczeństwo15.

Nakreślona wyżej historiograficzna dominacja w  II Rzeczypospolitej pił-
sudczykowskiego czynu zbrojnego, później także widoczna w piśmiennictwie 
historycznowojskowym PRL, i  dająca o  sobie znać również w  powojennej 
twórczości historycznej na emigracji, nie zmieniła się po przekształceniach po-
lityczno-społecznych, zapoczątkowanych w naszym kraju w 1989 r. Zjawisko 
to uległo chyba nawet wzmocnieniu. W latach dziewięćdziesiątych nastąpiło 
bowiem wzmożenie badań legionowych – rezultatem były wydawnictwa źró-
dłowe16, próby syntez i albumy17, monografie oddziałów legionowych18, studia 

Irredenta polska, Warszawa 1987; D. Nałęcz, T. Nałęcz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, War-
szawa 1986.
15 Zob. np. S. Migdał, Piłsudczyzna w  latach pierwszej wojny światowej. Zarys działalności 
i ideologii, Katowice 1961; S. Arski, My pierwsza brygada, Warszawa 1963; Józef Piłsudski w opi-
niach polityków i wojskowych, red. E. Kozłowski, Warszawa 1985. 
16 M.in. w ostatniej dekadzie ukazały się: memuary Tadeusza Furgalskiego „Wyrwy” (Dzien-
nik 1913–1916, Kraków 2011), Leona Wasilewskiego (Piłsudski jakim Go znałem, Warszawa 
2013), Dziennik z kampanji Rosyjskiej Krasickiego Augusta Porucznika w sztabie komendy pol-
skich legionów 1914–1916 (t. 1–2, Tczew 2013), Józefa Panasia (Pamiętniki kapelana Legionów 
Polskich, Pruszków 2014), Wiktora T. Drymmera (W służbie Polsce. Wspomnienia żołnierza 
i państwowca z lat 1914–1947, Warszawa 2014), Tadeusza Hołówko (Przez dwa fronty. Ze wspo-
mnień emisarjusza politycznego z 1918 roku z Warszawy do Kijowa, Rzeszów 2014 i Przez kraj 
czerwonego caratu. Przez dwa fronty. Cz. II, Rzeszów 2014), Adama Ludwika Korwin-Soko-
łowskiego (U boku marszałka. Wspomnienia Szefa Gabinetu, Warszawa 2015) oraz tomy doku-
mentów: Legiony Polskie 1914. Wybór materiałów źródłowych z zasobu Centralnego Archiwum 
Wojskowego, red. A. Żak, Warszawa 2014; Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914–1918 w Austriackim 
Archiwum Państwowym w Wiedniu, t. I: Archiwum wojny, Warszawa 2015; Raporty i korespon-
dencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 
1915–1916. Zagłębie Dąbrowskie i Częstochowa, oprac. J. Z.  Pająk, Kielce 2015.
17 M. Klimecki, W. Klimczak, Legiony Polskie, Warszawa 1990; M. Klimecki, K. Filipow, 
Legiony to... Szkice z dziejów Legionów Polskich, Białystok 1998; W. Milewska, J. T. Nowak, 
M. Zientara, Legiony Polskie 1914–1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998; 
J. Konefał, Legiony Polskie w  Lubelskiem 1914–1918, Lublin 1999 (wyd. 2, Lublin 2008); 
P.  Waingertner, Żelazna Karpacka. II Brygada Legionów Polskich w  fotografii, Łódź 2003; 
J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem... Z dziejów oddziałów Józefa Piłsudskiego na 
Kielecczyźnie 1914–1915, Kielce 2008; J. Snopko, Finał epopei Legionów polskich 1916–1918, 
Białystok 2007; J. T. Nowak: Szlak Bojowy Legionów Polskich, Kraków 2014; A. Dylewski, Le-
gioniści Piłsudskiego, Warszawa 2014; W. Wysocki, W. Cygan, J. J. Kasprzyk, Legiony Polskie 
1914–1918, Warszawa 2014; W. Lipiński, Album Legionów Polskich, Kraków 2014; A. Nowak, 
Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), 
Kraków 2015; Legiony Polskie 1914–1918, red. nauk. J. Tarczyński, Warszawa 2014 (wyd. 2, 
Warszawa 2015 i wyd. 3 uzup., Warszawa 2016).
18 Zob. np. S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 2007; M. Walak, Niepod-
ległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915–1917, 
Bełchatów 2010; G. Baumfeld, Artyleria legionów pułk pierwszy, Oświęcim 2013.
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bitew i bojów, w których legioniści brali udział19, portrety zbiorowe oraz bio-
grafie Piłsudskiego, generałów i oficerów związanych z Legionami Polskimi20, 
a także wiele prac omawiających najrozmaitsze kwestie związane z działaniami 
bojowymi i życiem codziennym legionistów21. W 2018 r., w stulecie zakończe-
nia I wojny światowej i wskrzeszenia Rzeczypospolitej, legioniści jako jedyni 
uhonorowani zostali syntetycznym dziełem prezentującym losy ich formacji 
od 1914 do 1918 r.22 

Ilościowo bogate piśmiennictwo dotyczące walk o niepodległość i gra-
nice Rzeczypospolitej w latach 1914–1921, oprócz wspomnianej supremacji 

19 Zob. J. Konefał, Bitwa Legionów Polskich pod Jastkowem w  dniach 31 lipca – 3 sierpnia 
1915 r., „Rocznik Lubelski” 1985–1986, s. 121–129; J. Myjak, Konary, Staszów 1988; S. J. Ro-
stworowski, Nie tylko Pierwsza Brygada (1914–1918). Z  Legionami na bój, Warszawa 1993; 
S.  Czerep, Kostiuchnówka, Warszawa 1994; A. Żak, Rokitna 1915, Warszawa 1994; J.  Ślipiec, 
Walki polsko-rosyjskie pod Mołotkowem (28–29 X 1914 r.) jako pierwsza wielka bitwa odradza-
jącego się Wojska Polskiego [w:] Z walk II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich 
1914/1915, red. L. Fac, Przemyśl 2002 (Biblioteka Przemyska, t. XLI), s. 66–80; U.  Oettingen, 
I Brygada na Wołyniu (grudzień 1915 – kwiecień 1916), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (da-
lej: PHW) 2007, nr 2 (217), s. 39–58, T. Dudek, Kostiuchnówka 1916, Warszawa 2017.
20 Do najważniejszych należą: W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 1995; W. K. Cygan, Ofi-
cerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t.  1–5, Warszawa 2005–2007; 
M.  Jabłonowski, P. Stawecki, Następca Komendanta. Edward Śmigły-Rydz. Materiały do bio-
grafii, Pułtusk 1998; P. Olstowski, Generał Gustaw Orlicz-Dreszer (1889–1936). Dowódca 
wojskowy i działacz społeczno-polityczny, Toruń 2000; D. Bargiełowski, Po trzykroć pierw-
szy. Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, t.  1, Warszawa 2000; A. Adamczyk, Generał 
dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Zarys biografii politycznej, Toruń 2001; 
P. Samuś, Walery Sławek. Droga do niepodległości, Płock 2003; M. Sioma, Sławoj Felicjan 
Składkowski. Żołnierz i  polityk, Lublin 2005; J. Mierzwa, Pułkownik Adam Koc. Biogra-
fia polityczna, Kraków 2006; P. Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki 
(1884–1957), Warszawa 2009; J.  Majka, Generał Józef Zając. Legionista, lotnik, naukowiec, 
Rzeszów, 2012; A. A.  Kozłowska, Góral Generałem Andrzej Galica. Biografia żołnierza, po-
lityka i  literata, Łódź 2013; M.  Staroń, Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 
roku.  Losy legionistów po traktacie brzeskim, Warszawa 2013; M. Kolmasiak, „Król żan-
darmów”. Biografia Walentego Wójcika  przybocznego Marszałka Piłsudskiego, Radomsko 
2013; Z. Gnat-Wieteska, Generał Brygady Stanisław Tessaro-Zosik, Pruszków 2014; idem, 
Generał Brygady Kazimierz Orlik-Łukoski, Pruszków 2018; M. Jabłonowski, P. Stawecki, 
Edward Śmigły-Rydz Następca komendanta, Warszawa 2014; P. Kilańczyk, Julian Stachie-
wicz 1890–1934 Żołnierz i historyk, Poznań 2014; Leksykon Piłsudczykowski, red. J. H. Szla-
chetko, K.  Dziuda, K. Piskała, t.  I: Słownik biograficzny A–Ł, Gdańsk 2015 i  t. II: Słownik 
biograficzny M–Ż, Gdańsk 2017; J.  Wieliczka-Szarek, Józef Piłsudski 1867–1935. Wszystko 
dla niepodległej, Kraków 2015; J. Majka, Generał brygady Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz 
1890–1969. Krótka biografia wojskowa, Rzeszów 2018; R.  Litwiński, Kordian Józef Zamorski. 
„Granatowy generał”, Lublin 2018.
21 J. Kozioł, Straceńców los, czyli o  legionistach spod Łowczówka, Tuchów 1998; A. R. Ka-
czyński, Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich podczas kampanii Wołyńskiej 1915–1916 
w świetle pamiętników żołnierskich, Lwów 2014; J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Pol-
skich 1914–1918, Kraków 2006.
22 A. Chwalba, Legiony Polskie 1914–1918, Kraków 2018.
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szeroko pojętej problematyki piłsudczykowskiej, ma jeszcze jeden charakte-
rystyczny wyróżnik. Gros prac to sensu stricte opisy działań bojowych: po-
cząwszy od szczebla najniższego – taktycznego, aż po rozważania o charak-
terze strategicznym. Inne aspekty walk o niepodległość i granice II  Rzeczy-
pospolitej są w nim traktowane drugorzędnie. Potwierdzenie tej tezy zna-
leźć można w diagnozach stanu badań tego okresu wykonanych m.in. przez 
Andrzeja Nowaka23, Wojciecha Materskiego24, Tadeusza Wawrzyńskiego25, 
Przemysława Olstowskiego26, Janusza Odziemkowskiego27, Siergieja Nikoła-
jewicza Połtoraka28 i innych. 

Wymienieni wyżej historycy (i  wiele innych osób) nieraz postulowali 
uruchomienie programów badawczych, których efektem miały być publi-
kacje dotyczące także pozostałych, pozalegionowych, polskich formacji 
ochotniczych uczestniczących w czynie niepodległościowym, a następnie 
w walce o granice Rzeczypospolitej, co miało doprowadzić do wypełnie-
nia istniejących – konkretnie wskazywanych – „białych plam” w polskiej 
historiografii. Przypuszczalnie, aby przyspieszyć realizację tego progra-
mu, niedawno dokonano nawet zmiany w  ustawie o  Instytucie Pamięci 
Narodowej, rozszerzając jego działania na upamiętnianie historycznych 
wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskie-
go w  kraju i  za granicą oraz miejsc walki i  męczeństwa innych narodów 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  okresie od 8 listopada 1917 r. 
do 31 lipca 1990 r. 

Nie ma najmniejszej wątpliwości, iż posunięcie to – jak i wiele innych, 
wcześniejszych – już pomogło w  intensyfikacji badań29, a  w  najbliższych 

23 A. Nowak, Wojna polsko-sowiecka 1919–1921 roku w  świetle najnowszych publikacji, 
„Kwartalnik Historyczny” 1993, z. 3, s. 80–107.
24 W. Materski, Historiografia stosunków polsko-radzieckich. Stan aktualny i perspektywy ba-
dawcze, Łódź 1996 („Acta Universitatis Lodziensis”. Foli Historia 55), s. 21.
25 T. Wawrzyński, Wojna polsko-sowiecka 1919–1920: stan i perspektywy badań oraz charak-
terystyka akt proweniencji wojskowej, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1995, nr 18, 
s. 5–21.
26 P. Olstowski, O potrzebach badań nad dziejami walk o niepodległość i granice Rzeczypo-
spolitej (1914–1921) [w:] Z dziejów walk o niepodległość, t. 3, Warszawa 2015, s. 90–107.
27 J. Odziemkowski, Zwycięstwo w wojnach z Ukraińska Republiką Ludową i Rosją bolsze-
wicką w  świetle historiografii polskiej [w:] Z  dziejów walk o  niepodległość, t.  3, Warszawa 
2015, s. 121–132.
28 S. N. Połtorak, Historiografia radziecka pierwszej połowy lat dwudziestych o wojnie między 
Rosją a Polską w 1920 r. [w:] Siły zbrojne – polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przy-
bylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Kurlenda et al., Toruń 2005, s. 265–273.
29 M.in. ostatnio ukazało się monumentalne albumowe dzieło prezentujące formacje pol-
skie w Rosji istniejące w latach 1914–1918. Zob. W. J. Muszyński, Białe Legiony 1914–1918. 
Od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego, Warszawa 2018.
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latach będzie skutecznie stymulowało wykonanie przynajmniej niektórych 
zgłaszanych postulatów. Niektóre z tych badawczych żądań powinno się jed-
nak potraktować priorytetowo, co pozwoli w ciągu najbliższych czterech lat 
(do 2021 r.) otrzymać „produkt” piśmienniczy w postaci przyczynków zbu-
dowanych na solidnych fundamentach źródłowych, a  później obszerniej-
sze dzieła o charakterze analitycznym i syntetyzującym. Do tej grupy z całą 
pewnością należą badania losów formacji wojska polskiego tworzonych po 
stronie państw Ententy w latach Wielkiej Wojny. Już w 1990 r. zwrócił na to 
uwagę Mieczysław Wrzosek, pisząc: „W dziedzinie badań poświęconych for-
macjom tworzonym po stronie państw Ententy, od 1917 r. zaliczanych do 
Armii Polskiej we Francji, nie widać postępu”30. Chociaż od sformułowania 
i przedstawienia tej surowej, ale trafnej oceny minęło prawie trzydzieści lat, 
nie straciła wiele na aktualności. Oczywiście, upływ czasu sprawił, że należy 
ją nieznacznie zmodyfikować, stwierdzając, że w badaniach losów formacji 
organizowanych do walki po stronie Ententy nastąpił postęp, nadal jednak 
nie jest on satysfakcjonujący piśmienniczo.

Jak wcześniej wspomniałem, w  przeciwieństwie do Legionów Polskich 
problem stosunku mocarstw Ententy do kwestii polskich dążeń niepodle-
głościowych, dzieje Armii Polskiej we Francji, Armii Polskiej we Włoszech 
oraz losy – często heroiczne – polskich jednostek wojskowych w Rosji bu-
dzą wciąż niewielkie zainteresowanie profesjonalnych historyków. Efektem 
tego jest brak monografii prezentujących oficjalne stanowisko i rzeczywiste 
polityczno-militarne poczynania państw Ententy w kwestii polskiej. W tej 
sytuacji musimy z konieczności sięgać do mocno już przestarzałych publi-
kacji drukowanych w II Rzeczypospolitej, do prac napisanych w okresie PRL 
albo na emigracji31. Nie ma również monografii „błękitnej” armii gen. Józe-
fa Hallera32, nie ma całościowego opracowania ukazującego polskie przed-
sięwzięcia wojskowe we Włoszech. Istniejące uwarunkowania historiogra-
ficzne zmuszają więc i w tym wypadku do szukania potrzebnych informacji 

30 Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, pod red. P. Staweckiego, Warsza-
wa 1990, s. 126.
31 T. Komarnicki, Piłsudski a  polityka wielkich mocarstw zachodnich, „Niepodległość” 
1952, t.  4, s.  17–92; M. Leczyk, Komitet Narodowy Polski a  Ententa i  Stany Zjednoczo-
ne 1917–1919, Warszawa 1966; A. M. Cieniała, Polityka brytyjska wobec odrodzenia Polski 
1914–1918, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1968, z. 16, s. 67–94; S. Sierpowski, Powstanie 
armii polskiej we Włoszech w  czasie pierwszej wojny światowej, „Roczniki Historyczne” 
1976, t.  42, s. 83–114; W. Śladkowski, Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej 
w latach 1914–1918, Wrocław 1976; Z.  Wasik, Stosunek Francji do sprawy polskiej podczas 
I  wojny światowej, Toruń 1981, („Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humani-
styczno-Społeczne. Prawo”, nr 19), s. 47–59.
32 Trudno za takie opracowanie uznać książkę Witolda H. Trawińskiego, Odyseja Polskiej 
Armii Błękitnej, Wrocław 1989.
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w  piśmiennictwie II  Rzeczypospolitej i  PRL. W  okresie międzywojennym 
ukazały się bowiem pierwsze publikacje na temat dziejów Armii Polskiej we 
Francji i we Włoszech33, a w PRL – w 65 rocznicę powstania „błękitnej” ar-
mii – Wojskowy Instytut Historyczny zorganizował nawet okolicznościową 
konferencję34. Wcześniej Tadeusz Wojciechowski zaprezentował zespoły akt 
tej armii przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowe-
go Biura Historycznego (CAW-WBH) w Warszawie (1312 jednostek archi-
walnych)35, próbując w  ten sposób zachęcić badaczy do zajęcia się tą pro-
blematyką, gdyż wg niego: „Po drugiej wojnie światowej kwestie, dotyczące 
tej armii nie były przedmiotem zainteresowania badaczy”36. Jego starania 
okazały się bezowocne. Prawdopodobnie potencjalnych badaczy odstraszało 
to, że przechowywane w CAW akta armii gen. Hallera zostały wytworzone 
w języku francuskim. Kluczowe stanowiska w dowództwach i sztabach ar-
mii, korpusów i  dywizji zajmowali bowiem oficerowie francuscy, dopiero 
na niższych szczeblach powstawało więcej dokumentacji w języku polskim. 
We Francji w  Service historique de la Défense (SHD) w  Paryżu są doku-
menty niezbędne do rzetelnego odtworzenia genezy tej armii i problemów 
związanych z jej formowaniem, a później powrotem do Polski. Takiej kwe-
rendy dotychczas nikt nie przeprowadzał. Z tego też względu trudno uznać 
za satysfakcjonującą naukowo monografię Dariusza Radziwiłłowicza37. Rok 
temu Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
edytowała zbiorowe dzieło pt. Błękitna Armia i  jej dowódca generał Józef 
Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego38. Może jego lektura stanie się kolejnym, tym razem skutecznym 
impulsem do podjęcia studiów nad wspomnianą armią.

33 Wymienić można: W. Lipiński, Bajończycy i Armia Polska we Francji, Warszawa 1929; 
idem, Z historii armii polskiej we Francji, „Niepodległość” 1931/1932, t. 6, s. 467–475; J. Sie-
rociński, Armia Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie, Warszawa 
1929; B. Skaradziński, Armia Polska we Francji w świetle faktów, Warszawa 1929; W. Gąsio-
rowski, Historia armii polskiej we Francji, t. I: 1910–1915, Warszawa 1931; t. II: 1915–1916, 
Łódź 1939; T. Filipowicz, Z ziemi włoskiej do Polski, „Bellona” 1924, t. 16, z. 10, s. 56–68.
34 Armia Polska we Francji 1917–1918. Materiały sympozjum z okazji 65 rocznicy powstania 
Armii Polskiej we Francji, red. nauk. P. Stawecki, Warszawa 1983.
35 T. Wojciechowski, Zespoły akt armii generała Hallera, „Biuletyn Wojskowej Służby Ar-
chiwalnej” 1971, nr 3, s. 35–52.
36 Ibidem, s. 35.
37 D. Radziwiłowicz, Błękitna armia. W 80 rocznicę utworzenia, Warszawa 1997. Zob. też 
D.  Radziwiłłowicz, P. Zakrzewski, Francusko-polskie tradycje orężne. W 100 rocznicę utworze-
nia Błękitnej Armii, Olsztyn 2017.
38 Błękitna Armia i jej dowódca generał Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojsko-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, red. nauk. J. Tarczyński, J. S. Tym, Warszawa 2017.
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 Na początku XXI w. pojawiły się oznaki, że tematyka polskiej obecności 
militarnej we Francji i we Włoszech podczas I wojny światowej, znajdzie 
swoich badaczy, co zaowocuje unikalnymi, cennymi naukowo dziełami. 
Niestety, była to nadzieja krótkotrwała. Po opublikowaniu przez Witolda 
Jarno monografii 1 Dywizji Strzelców39, nie wydrukowano nic istotniejszego 
naukowo na temat armii gen. Józefa Hallera i związków taktycznych wcho-
dzących w jej skład.  

Bardzo podobnie kształtowała się sytuacja historiograficzna polskiego 
wysiłku zbrojnego w Rosji w latach I wojny światowej i bezpośrednio po 
niej następującego czasu zamętu wywołanego rewolucjami (lutową i paź-
dziernikową 1917 r.), a później rozpalającą się wojną domową. Poza synte-
tyczną pracą Henryka Bagińskiego40, która została napisana prawie natych-
miast po omawianych w niej wydarzeniach, i dwoma obszernymi dziełami 
Mieczysława Wrzoska, które powstały prawie pół wieku temu41 nie ma po-
ważniejszych podsumowujących rozpraw poświęconych genezie tworzenia 
Wojska Polskiego w Rosji, stosunkowi ugrupowań politycznych – polskich 
i rosyjskich – oraz wojskowych władz rosyjskich do kwestii Polaków służą-
cych w armii carskiej i podejmowanych przez nich prób tworzenia narodo-
wych oddziałów i związków taktycznych. 

Trochę lepiej wygląda sytuacja historiograficzna odnosząca się do działań 
politycznych i wojskowych oraz dziejów poszczególnych korpusów: I  Korpusu 
Polskiego, organizowanego na Białorusi, dowodzonego przez gen. Józefa Do-
wbor-Muśnickiego; II Korpusu – formowanego najpierw na obszarze opera-
cyjnym rosyjskiego Frontu Rumuńskiego (Besarabia), a później na Ukrainie 
pod dowództwem gen. Sylwestra Stankiewicza, a po nim – od 25 marca 1918 r. 
przez gen. Władysława Glassa, a od 28 marca 1918 r. dowodzonym przez bry-
gadiera Józefa Hallera; III Korpusu – tworzonego na Ukrainie przez gen. Euge-
niusza de Henning-Michaelisa. Już przed II wojną światową opublikowano sze-
reg dzieł wspomnieniowych, wśród których były memuary osób prowadzących 
działalność niepodległościową na terenie Rosji (m.in. Tadeusza Hołówko i Sta-
nisława Wojciechowskiego42) oraz najwyższej kadry dowódczej i sztabowej: ge-
nerałów Józefa Dowbor-Muśnickiego43, Eugeniusza de Henning-Michaelisa44, 

39  W. Jarno, 1 Dywizja Strzelców Armii Generała Hallera w latach 1918–1919, Łódź 2006.
40 H. Bagiński, Wojsko polskie na wschodzie 1914–1920, Warszawa 1921, reprint Warszawa 
1990.
41 M. Wrzosek, Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1918, Warszawa 1969; 
idem, Polskie formacje wojskowe...
42 S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, Lwów 1938 (wyd. 2, Warszawa 2017).
43 J. Dowbor-Muśnicki, Krótki szkic do historii I Polskiego Korpusu, Warszawa 1919; idem, 
Moje wspomnienia, Warszawa 1935 (wyd. 2, Warszawa 2014). 
44 E. de Henning-Michaelis, Burza dziejowa, cz. 3: W zamęcie, Warszawa 1929.



Waldemar Rezmer: Polskie formacje wojskowe w Rosji 1917–1922 – baza źródłowa, stan wiedzy i... 205

Jana Jacyny45 oraz odezwy, listy i rozkazy związane z działalnością niepodległo-
ściową gen. Józefa Hallera46. Podobne działania edytorskie kontynuowano na 
emigracji, publikując m.in. wspomnienia gen. Hallera47. 

Wiedzę na temat poszczególnych fragmentów dziejów wymienionych 
wyżej korpusów oraz formacji organizowanych na Kubaniu (4 Dywizja 
Strzelców) i  na Kaukazie (Polska Samodzielna Brygada), prowadzonych 
przez nich bojów i  najrozmaitszych zagadnień związanych z  ich powsta-
niem, formowaniem i funkcjonowaniem na obszarach ogarniętych rewolu-
cyjnym chaosem oraz okolicznościami, w jakich nastąpił kres ich istnienia, 
czerpiemy najczęściej z przedwojennych publikacji źródłowych: wydruko-
wanych dokumentów48 i  wspomnień żołnierzy49, niewielkich opracowań50 
i  dość licznej publicystyki zamieszczanej w  ówczesnej prasie wojskowej51. 
Tylko II Korpus Polski doczekał się przed II wojną światową skromnej mo-
nografii autorstwa Rajmunda Bergela52. W takiej samej sytuacji była 4  Dy-
wizja Strzelców, gdyż od 1921 r. dysponowała monograficznym zarysem 
swoich dziejów53, a  później – od 1936 r. – dodatkowo niewielką broszurą 
(liczącą 36 stron tekstu) o formowaniu dywizji i pobycie na Kubaniu54.

W okresie PRL  i  w  ostatnich trzech dekadach opublikowano na te-
mat tych korpusów oraz jednostek, które powstały w latach 1917–1918 na 
południowych obszarach Rosji (Kubań, Kaukaz), tylko kilka wartościo-
wych dzieł, do których z całą pewnością trzeba zaliczyć biografię generała 

45 J. Jacyna, 30 lat w stolicy Rosji (1888–1918), Warszawa 1926, idem, W wolnej Polsce. Prze-
życia (1918–1923), Warszawa 1927.
46 Józef Haller. W walce o Polskę niepodległą i zjednoczoną, red. I. Modelski, Toruń 1936. 
47 J. Haller, Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964.
48 XXV dokumentów do dziejów I-go Korpusu Polskiego Wschodniego, oprac. W. Poraj-Bier-
nacki, Lublin 1920.
49 J. Meleniewski, Noc 21/22 maja 1918 r. w  1 Korpusie Polskim, „Polska Zbrojna” 1928, 
nr  165, s. 3; nr 166, s. 3; nr 167, s. 3. 
50 M.in. H. Bagiński, Chrzest bojowy 1-go Legionu Polskiego w armii rosyjskiej, „Kalendarz 
Polski. Rocznik Wychodźstwa Polskiego w Rosyi na rok 1916” 1915, s. 84–92; idem, Forma-
cje polskie w armii rosyjskiej, cz. 1: Legiony, Mińsk 1917; cz. 2: Brygada i dywizja Strzelców 
Polskich, Mińsk 1918; M. Romer, Zarys działania łączności w I Korpusie Wschodnim, „Prze-
gląd Wojskowo-Techniczny” 1928, t. 4, s. 1042–1046.
51 L. Konkorski, Marsz 4 szwadronu 3 p. ułanów, „Wiarus” 1918, nr 32, s. 800–804; z. 34–35, 
s. 870–873; R. Bergel, Bitwa pod Kaniowem, „Wiarus” 1919, nr 12, s. 358–362; idem, Jak po-
wstał II Korpus Wschodni, „Wiarus” 1920, nr 66, s. 949–952; M. Michałowski, Saperzy I Korpusu 
Wschodniego, „Wiarus” 1938, nr 30, s. 912.
52 R. Bergel, Dzieje II korpusu polskiego, Warszawa 1921.
53 T. Kawalec, Historia IV-ej Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego w  zarysie, Wilno–
Kraków 1921 (reprint Warszawa 1993).
54 W. Koberda, 4 dywizja strzelecka zw. Żelazną Dywizją na Kubaniu, Warszawa 1936.
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Dowbor-Muśnickiego55, monografię Włodzimierza Kozłowskiego o artyle-
rii56 i Andrzeja Konstankiewicza o broni strzeleckiej i artyleryjskiej57. Wyda-
nej w serii „Boje Polskie” niewielkiej pracy Janusza Odziemkowskiego o bi-
twie pod Krechowcami w 1917 r.58 nie można uznać za klasyczne studium 
bitwy, podobne do dzieł pisanych w okresie międzywojennym i wychodzą-
cych pod szyldem Wojskowego Biura Historycznego jako „Studia taktycz-
ne z historii wojen polskich 1918–1921”, „Studia z  I wojny światowej” lub 
„Studia operacyjne z  historii wojen Polskich 1918–1921”. Jest to publika-
cja popularyzatorska, ale mimo to może stanowić dobry punkt wyjścia do 
przygotowania naukowej monografii bitwy.

Na uwagę zasługuje kilka artykułów wydrukowanych w  „Wojskowym 
Przeglądzie Historycznym” w siedemdziesiątą rocznicę zakończenia I wojny 
światowej i odzyskania niepodległości. Trzy z nich zawierały bowiem sporą 
dawkę nowych informacji. Chodzi o artykuły Stefana Aksamitka o  II  Kor-
pusie59 i Zofii Lech o kaukaskiej brygadzie60 oraz Zdzisława J. Winnickiego 
o działalności polityczno-wojskowej Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, 
w  którym autor sporo miejsca poświęcił stosunkowi Rady Regencyjnej do 
korpusów polskich w  Rosji61. Czwarty artykuł był jednak charakterystycz-
nym dla epoki PRL  wytworem historiografii wojskowej, ponieważ autor – 
zgodnie z obowiązującą wówczas wykładnią polityczną – odwołując się do 
dzieł Włodzimierza Lenina, Feliksa Dzierżyńskiego, a także deklaracji sekre-
tarza generalnego KC PZPR Michaiła Gorbaczowa i  I sekretarza KC PZPR 
Wojciecha Jaruzelskiego, starał się udowodnić, iż niepodległość Polski byłaby 
mało realna bez rewolucji październikowej, która „...pociągnęła za sobą cały 
łańcuch warunkujących się wzajemnie wydarzeń, które w  sumie doprowa-
dziły do rozpadu sojuszu trzech cesarzy i klęski państw centralnych, a więc 
podstawowego warunku odzyskania przez Polskę niepodległości”62. I w pod-
sumowaniu – posługując się ówczesnym politycznym aksjomatem – stwier-
dził, że „Z perspektywy 70 lat dostrzegamy w  pełni historyczne światowe 

55 P. Bauer, Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867–1937, Poznań 1988.
56 W. Kozłowski, Artylerii polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993.
57 A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskie-
go w latach 1914–1939, Lublin 2003.
58 J. Odziemkowski, Krechowce, Warszawa 1993.
59 S. Aksamitek, Epizod dziejów II Korpusu Polskiego w  1918 r., WPH 1988, nr 3 (125), 
s. 157–167.
60 Z. Lech, Kaukaska Brygada Wojsk Polskich, WPH 1988, nr 3 (125), s. 168–175.
61 Z. J. Winnicki, Zagadnienia polityczno-wojskowe w działalności Rady Regencyjnej Króle-
stwa Polskiego, WPH 1988, nr 3 (125), s. 76–99.
62 E. Kozłowski, Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a  niepodległość Polski, 
WPH 1988, nr 3 (125), s. 135.
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znaczenie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i jej doniosły 
wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości”63.

Po 1989 r. ukazały się w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” jeszcze 
tylko cztery cenne wypowiedzi na temat polskich wschodnich formacji utwo-
rzonych podczas Wielkiej Wojny: Tomasza Kopańskiego o lotnictwie64, Jacka P. 
Niedolaza o kapitulacji 5 Dywizji Strzelców w Klukwennoj koło Krasnojarska65 
i bitwie 4 Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego pod Tyraspolem66 oraz 
Zdzisława G. Kowalskiego o kaukaskiej brygadzie67. Kilka lat później ostatni 
z wymienionych autorów dokonał obszernej prezentacji materiałów archiwal-
nych odnoszących się do kaukaskiej brygady znajdujących się w CAW68. 

Od lat sześćdziesiątych XX w. zaczęto drukować w krajowych naukowych 
czasopismach lokalnych i specjalistycznych drobne przyczynki o polskiej obec-
ności militarnej w Rosji podczas I wojny światowej. Do najwartościowszych 
należą artykuły Kazimierza Halickiego69, Iwana Bielakiewicza70, Jerzego Naza-
rewicza71 i Józefa K. Chomiczewskiego72. 

Bardzo aktywne naukowo, publicystycznie i  edytorsko – jak na swoje 
skromne możliwości – były w drugiej połowie XX w. polskie środowiska emi-
gracyjne, szczególnie londyńskie i paryskie. Najwięcej publikacji na temat pol-
skich formacji wschodnich w czasie I wojny światowej (literatura pamiętnikar-
ska, artykuły naukowe i okolicznościowe oraz drobne przyczynki) ukazywało 
się na łamach londyńskiego „Przeglądu Kawalerii i  Broni Pancernej”73 oraz 

63 Ibidem, s. 136.
64 T. Kopański, Polski Oddział Awiacyjny w Odessie, WPH 1994, nr 4 (150), s. 266–269.
65 J. P. Niedolaz, Ostatnie dni Wojska Polskiego na Syberii. W 75. rocznicę kapitulacji w Klu-
kwennoj, WPH 1994, nr 4 (150), s. 264–266.
66 J. P. Niedolaz, Zapomniana bitwa „dzikiej dywizji”, WPH 1995, nr 1–2, s. 368–370.
67 Z. G. Kowalski, 6 Polska Oddzielna Brygada na Kaukazie (1917–1918), WPH 1995, 
nr  1–2 (151–152), s. 153–162.
68 Idem, Materiały do historii Polskiej Oddzielnej Brygady na Kaukazie 1917–1918 w Central-
nym Archiwum Wojskowym, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1996, nr 19, s. 144–198.
69 K. Halicki, Na 50-lecie powstania oddziałów kawalerii w Korpusach Wschodnich, „Prze-
gląd Kawalerii i Broni Pancernej” (dalej: PKiBP) 1966/1967, nr 48, s. 473–478; M. Korwin-
-Kossakowski, Krechowiacy pod Mińskiem w 1917 r., PKiBP 1977, nr 87, s. 603–607.
70 I. I. Bielakiewicz, Walka o  utworzenie polskich formacji narodowych w  armii rosyjskiej 
w okresie od sierpnia 1914 do stycznia 1915 roku, „Rocznik Lubelski” 1975, s. 97–129.
71 J. Nazarewicz, Organizacja i działalność organów wymiaru sprawiedliwości w polskich for-
macjach wojskowych na terytorium Rosji w  latach 1917–1920, „Wojskowy Przegląd Prawni-
czy” 1972, nr 3, s. 292–307.
72 J. K. Chomiczewski, Organizacja służby zdrowia 4 Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego 
we wspomnieniach jej szefa sanitarnego, „Lekarz Wojskowy” 1993, nr 11/12, s. 644–652.
73 Ich autorami byli: Zygmunt Podhorski (Cyfry, nazwa i  szefostwo 1 p. uł. Krechowieckich 
im. płk. Bolesława Mościckiego, PKiBP 1956, nr 1, s.  6–7), Kazimierz Plisowski (Historyczny 
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emigracyjnej londyńskiej prasy („Wiadomości”74, „Orzeł Biały”75, „Dziennik 
Polski i Dziennik Żołnierza”76). Problematyka ta była również doceniana i po-
pularyzowana przez redakcję paryskich „Zeszytów Historycznych”77.

Niezmiernie zróżnicowana jest sytuacja historiograficzna oddziałów 
i związków taktycznych poprzedzających powstanie korpusów polskich w Ro-
sji. Chodzi o Legion Puławski, Brygadę Strzelców Polskich i Dywizję Strzelców 
Polskich. Najlepiej wygląda stan literatury dotyczącej Legionu Puławskiego, 
gdyż pierwsze naukowe próby odtworzenia jego losów i okolicznościowe dzieła 
publicystyczne pojawiły się zaraz po utworzeniu tej jednostki78. Mają one spo-
rą wartość, ponieważ pisane były na „gorąco” na postawie ustnych przekazów 
świadków rozgrywanych wydarzeń i  posiadanych przez nich dokumentów. 
Zdarzało się nawet, że autorzy byli ich bezpośrednimi uczestnikami, np. mjr 
SG Stanisław Wecki, adiutant Legionu Puławskiego brał udział w bitwie pod 
Pakosławiem79. Bardzo szybko, gdyż już w 1919 r. Tadeusz Leliwa zaprezento-
wał swoją wersję historii legionu80, która następnie została powtórzona przez 
Jana Rządkowskiego w 1925 r.81 Później, w specjalnej jednodniówce byli żoł-
nierze legionu oddali hołd swoim towarzyszom broni poległym w bitwie pod 
Pakosławiem 19  maja 1915 r.82

Chociaż wspomniane spore zainteresowanie Legionem Puławskim nie trwa-
ło zbyt długo, to nadal, co pewien czas, drukowano kolejne prace o charakterze 

przemarsz 4 szwadronu pułku 3 ułanów Konstantego Plisowskiego z Odessy do Bobrujska w zimie 
26.XII.1917 – 4.III.1918 r., PKiBP 1960, nr 18, s. 1–12), Andrzej Pruszyński (Szwadron ziemi 
humańskiej, PKiBP 1968, nr 50, s. 83–94), Janusz Wielhorski (Kawaleria wojsk polskich w Rosji 
1914–1920, PKiBP 1975, nr 77, 78, Dod. nr 2, 3 i 4). 
74 Zob. J. Giertych, Wojsko Polskie w Rosji w latach 1917/1918, „Wiadomości” 1950, nr 24, 
s. 4; E. Hinterhoff, Kapitulacja I korpusu polskiego, „Wiadomości” 1968, nr 24, s. 5. 
75 Z. Podhorski, Wojsko polskie na wschodzie w  latach 1914–1918, „Orzeł Biały” 1958, 
nr  46/47, s. 14; nr 48, s. 6.
76 R. Wolikowski, Wartość polityczna wojsk polskich na Syberii, „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza” 1965, nr 103, s. 6; S. Benedykt, Murmańczycy, „Dziennik Polski i Dziennik Żoł-
nierza” 1968, nr 125, s. 4.
77 Zob. J. Krzyżanowski, ...listy z Syberii, „Zeszyty Historyczne” 1992, z. 102, s.  121–155; 
idem, Wyjazd z Nowonikołajewska, „Zeszyty Historyczne” 1995, z. 112, s. 171–187.
78 H. Bagiński, Chrzest bojowy 1-go Legionu Polskiego w armii rosyjskiej, „Kalendarz Polski. 
Rocznik Wychodźstwa Polskiego w Rosyi na rok 1916” 1915, s. 84–92; idem, Formacje pol-
skie w armii rosyjskiej, cz. 1: Legiony, Mińsk 1917.
79 S. Wecki, Bitwa pod Pakosławiem 20 maja 1915 roku, „Ilustracja Polska «Placówka»” 
1919, z. 8, s. 18–19. 
80 T. Leliwa, Historia I-go Legionu Polskiego, Warszawa 1919.
81 J. Rządkowski, Pierwszy Legion Puławski (od Pakosławia do Zelwy 19 V 1915 – 11 IX 1915), 
Warszawa 1925.
82 Poległym Legionistom pod Pakosławiem dn. 19 maja 1915 r., Jednodniówka, Warszawa 1930. 
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naukowym i  popularnonaukowym w  późniejszym okresie II  Rzeczypospoli-
tej83, a w latach powojennych w kraju i na emigracji84. Ukazywała się również 
publicystyka, najczęściej z okazji kolejnych rocznic85. Z ciekawszych inicjatyw 
edytorskich wspomnieć należy o próbie stworzenia przez Związek Legionistów 
Polskich Formacji Puławskiej własnego organu prasowego pt. „Legjonista Pu-
ławski”. Permanentne trudności finansowe sprawiły, że nie zdołał utrzymać 
się na rynku prasowym i przestał wychodzić w 1936 r. Do tego czasu na jego 
łamach wydrukowano kilka niewielkich artykułów na temat wspomnianego 
legionu86. Wzorowano się na wychodzącym od 1933 r. miesięczniku „Głos Ka-
niowszczyków i Żeligowszczyków”.

W chwili obecnej najłatwiej dotrzeć do podstawowych informacji o naj-
ważniejszym boju Legionu Puławskiego – natarciu na pozycje niemieckie 
pod Pakosławiem na Kielecczyźnie 20 maja 1915 r. – sięgając do opraco-
wania Edwarda Kospath-Pawłowskiego pt. „Pakosław 1915”87 edytowane-
go w serii „Bitwy Polskie” Wydawnictwa „Bellona”. Można także skorzystać 
z  książki Tomasza Glińskiego zatytułowanej Zapomniana bitwa. Pakosław 
191588, której promocja odbyła się w 2011 r. w trakcie rowerowego „Rajdu 
Szlakiem Legionu Puławskiego”.

Znacznie skromniejsza jest literatura dotycząca Brygady i Dywizji Strzel-
ców Polskich. Pierwsza obszerniejsza publikacja o charakterze informacyj-
nym pojawiła się już w 1918 r.89 Autor tego dzieła Henryk Bagiński posze-

83 W. Nawrocki, Legion Puławski w bitwie pod Pakosławiem. W ósmą rocznicę bitwy, „Pol-
ska Zbrojna” 1923, nr 136, s. 4–5.
84 Z. Podhorski, Kawaleria Legionu Puławskiego i Korpusów Wschodnich [w:] Jazda polska, 
cz. 1: Jazda polska od wybuchu I wojny światowej, red. Z. Godyń, Londyn 1953, s. 16–21; Le-
gion Puławski i Wojsko Polskie w Rosji 1914–1920, PKiBP 1958, nr 9, s. 1–6; A. Achmatowicz, 
Legion Puławski – jak do tego doszło?, „Historia i Życie” 1988, nr 13, s. 1 i 4; nr  15, s. 1–3; 
W. Bednarski, Legion Puławski, WPH 1988, nr 3 (124), s. 100–124; idem, Legion Puławski, 
„Wiadomości Historyczne” 1987, nr 6, s. 504–516; J. Osiecki, I Legion Puławski. Z dziejów 
I wojny światowej na Kielecczyźnie, „Przemiany” 1987, nr 10, s. 26–28. 
85 Zob. L. Stanek, Krótki rys historyczny I-szego Legionu Puławskiego, „Wiarus” 1920, nr 60, 
s. 849–850; idem, Legjon Puławski, „Polska Zbrojna” 1924, nr 15, s. 3; nr 16, s. 3; nr 17, s. 3; 
nr 18, s. 3; nr 19, s. 3; S. Wecki, Bitwa Legionu Puławskiego pod Nurcem, „Polska Zbrojna” 
1930, nr 227, s. 5; A. Salwik, W 15-lecie bitwy pod Pakościem, „Polska Zbrojna” 1930, nr 134, 
s.  4; K. Rosen-Zawadzki, Legion Puławski i Bajończycy, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 
1968, nr 35, s.  5; L. Bródka, W  70 rocznicę bitwy Legionu Puławskiego pod Pakosławiem, 
„Słowo Powszechne” 1985, nr 125, s. 5.
86 Zob. np. A. Salwik, Nasze pomniki, „Legjonista Puławski” 1934, nr 1, s. 8–10; W. Komie-
rowski, Pierwszy Legion Polski w walce z Niemcami, „Legjonista Puławski” 1936, nr 1, s. 2–4.
87 E. Kospath-Pawłowski, Pakosław 1915, Warszawa 1993.
88 T. Gliński. Zapomniana bitwa. Pakosław 1915, Iłża 2011.
89 H. Bagiński, Formacje polskie w armii rosyjskiej, cz. 2: Brygada i dywizja Strzelców Pol-
skich, Mińsk 1918.
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rzył później jej zawartość merytoryczną w swoim następnym, syntetyzują-
cym opracowaniu, zatytułowanym Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, 
o  którym wcześniej wzmiankowałem. Później jednak zapadło wokół tych 
związków taktycznych głuche milczenie, przerywane od czasu do czasu pu-
blicystyką bez większej wartości merytorycznej90. Ich temat reaktywował 
dopiero w latach sześćdziesiątych XX w. Mieczysław Wrzosek, przygotowu-
jąc swoje obszerne rozprawy, o  których także już wspominałem. Niestety, 
nie spotkało się to z należytym odzewem. W chwili obecnej dzieje 1  Bry-
gady Strzelców i 1 Dywizji Strzelców to najmniej znany fragment polskiego 
czynu zbrojnego na wschodzie w latach I wojny światowej. 

Znacznie lepsza jest nasza wiedza o walce, martyrologii i skomplikowanych, 
często tragicznych drogach powrotu do kraju Polaków, którzy z różnych przy-
czyn i w najrozmaitszych okolicznościach wstąpili ochotniczo do polskich for-
macji wojskowych walczących po stronie rosyjskiej, a później – po zmianie sy-
tuacji polityczno-wojskowej wywołanej najpierw rewolucją lutową, a następnie 
październikową – znaleźli się w polskich oddziałach tworzonych we wschod-
niej Rosji i na Syberii. Zasilili w ten sposób polskie możliwości mobilizacyjne 
na tych terenach. Przed rozpoczęciem I wojny światowej przebywało na nich 
około 40 tys. Polaków. Byli to zesłańcy i ich potomkowie, urzędnicy państwo-
wi, kolejarze, prywatni przedsiębiorcy i  handlowcy oraz osoby wykonujące 
wolne zawody91. Pod koniec wojny liczba Polaków wzrosła do około 300  tys., 
ponieważ przybyli tam uchodźcy z zachodnich guberni imperium rosyjskie-
go92, żołnierze narodowości polskiej służący wcześniej w wojsku rosyjskim oraz 
zwolnieni z obozów jenieckich Polacy – żołnierze armii niemieckiej i austro-
-węgierskiej, których było około 50 tys.93 

Zadanie odtworzenia historii polskich jednostek (ich trzonem była 
5  Dywizja Strzelców) podjęto już w II Rzeczypospolitej. Warto podkreślić, 
że robiono to kompleksowo. Zbierano więc i komasowano nieliczne doku-
menty, ponieważ większość akt została zniszczona przez żołnierzy w chwili 
kapitulacji dywizji pod Krasnojarskiem na początku stycznia 1920 r. albo 
trafiła w  ręce bolszewików. Kompletowano też polską prasę ukazującą się 

90 Zob. np. W. Nawrocki, Wielkanoc Brygady strzelców polskich pod Baranowiczami 
w 1916 r., „Polska Zbrojna” 1923, nr 89, s. 4.
91 A. Patek, Polacy w Rosji w latach 1914–1921, „Przegląd Polonijny” 1992, z. 4, s. 39. Zob. 
też W. Najdus, Polacy w Rewolucji... s. 41; Z. Łukawski, Ludność polska w Rosji 1863–1914, 
Wrocław–Kraków–Gdańsk 1978, s. 74. 
92 Szerzej zob. M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Uchodźstwo polskie w Rosji w la-
tach I wojny światowej w świetle dokumentów, Lublin 2018.
93 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-WBH), 
Polski Komitet Wojenny na Wschodnią Rosję i Syberię (dalej: PKW), sygn. I.122.97.15, Pismo 
Polskiego Komitetu Narodowego na Syberii do I. Paderewskiego w Waszyngtonie z 10 X 1918 r. 
Zob. też W. Scholze-Srokowski, Wojsko Polskie na Syberii, „Bellona” 1930, t. 36, z. 6, s. 468. 
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we wschodniej Rosji, na Syberii i na Dalekim Wschodzie w latach I wojny 
światowej i w okresie wojny domowej. Od 1934 r. Zarząd Główny Związku 
Sybiraków rozpoczął edycję kwartalnika „Sybirak”, na łamach którego uka-
zywały się wspomnienia, relacje i  fragmenty pamiętników żołnierzy 5  Dy-
wizji Strzelców94, a  także niewielkie opracowania przypominające niektóre 
epizody z bojów i dziejów Polaków na Syberii95. Prawie w każdym numerze 
„Sybiraka” zamieszczano informacje bibliograficzne o najnowszych publika-
cjach tematycznie związanych z 5 Dywizją Strzelców96. W 1938 r. z inicjaty-
wy kierownictwa Wojskowego Biura Historycznego sekcja Komendy Głównej 
Koła Żołnierzy byłej 5  Dywizji Strzelców rozesłała do jej żołnierzy ankietę 
z prośbą o wypełnienie i nadesłanie relacji i wspomnień. Do wybuchu woj-
ny 1 września 1939 r. tylko niewielka część z 2 tys. wysłanych ankiet wróciła 
do warszawskiej centrali. W chwili obecnej przechowywane są one w CAW 
w Warszawie w zespole Wojskowego Biura Historycznego.

Przed II wojną światową Wojskowe Biuro Historyczne było także inicjato-
rem pisania opracowań poświęconych dziejom polskiego oręża w Rosji podczas 
I wojny światowej i w  latach wojny domowej. Sporą ich część opublikowano 
w  postaci druków zwartych97 lub artykułów zamieszczanych w  specjalistycz-
nych periodykach wojskowych („Bellona”, „Przegląd Wojsk Technicznych”, 
„Wiarus”), w czasopismach edytowanych przez stowarzyszenia i związki komba-
tantów („Głos Kaniowszczyków i Żeligowszczyków”) lub poświęconych proble-
matyce dążeń do odbudowy własnego państwa („Niepodległość”) i syberyjskiej 

94 Zob. np. S. Lubodziecki, Rok 1917 na Dalekim Wschodzie (wspomnienia), „Sybirak” 1934, 
nr 1–2.
95 W. Jaworowicz, Jak powstała gazeta polska w Ufie, „Sybirak” 1936, nr 4, s. 59–61; S. Bie-
gański, Położenie polityczne zaczątków wojska polskiego na Syberii w lecie 1918 r., „Sybirak” 
1938, nr 1–2, s. 3–11; S. Lubodziecki, Polacy na Syberii w latach 1917–1920, „Sybirak” 1938, 
nr 4, s. 22–29; E. Ginalski, Z życia organizacji. Materiały do historii Wojska Polskiego na Sy-
berii, „Sybirak” 1939, nr 1, s. 69–70.
96 Zob. np. Bibliografia prac o 5-ej Syberyjskiej Dywizji, „Sybirak” 1936, nr 1, s. 15–17; Bi-
bliografia prac o 5-ej Syberyjskiej Dywizji, „Sybirak” 1938, nr 1, s. 30–31.
97 Zob. S. Biegański, Polacy na Syberii, Warszawa 1928; J. Birkenmajer, Polska dywizja 
w  tajgach Sybiru, Lwów 1934; T. Kaźmierski, Wojskowi Polacy w  Rosji w  czasie rewolucji 
(1917–1918), Warszawa 1935; Krótki zarys dziejów polskich formacji wojskowych na Wscho-
dzie (II  Korpus, III Korpus, 4-ta Dyw. Strzelców, 5-ta Dyw. Syberyjska, Oddział Kaukaski), 
Warszawa 1921; J. Kudela, Czechosłowackie i polskie wojsko w Rosji, Warszawa 1929; Z.  Oplu-
still, Polskie formacje wschodnie 1918–1919, Warszawa 1922; J. Rogowski, Dzieje Wojska Pol-
skiego na Syberii, Poznań 1927; W. Scholze-Srokowski, Wojsko Polskie na Syberii, Warszawa 
1930; W. Szczęsny, Kwestja wojska polskiego w Rosji w 1917 r. Przyczynek do historii Związ-
ków i  Zjazdu Polaków wojskowych z  b.  armii rosyjskiej oraz do dziejów ruchu niepodległo-
ściowego i  polityki polskiej w  Rosji, Warszawa 1936; S. W. Wojstomski, O  Polskiej Legii Sy-
beryjskiej. Artykuły z przedmową... Jana Skorobohato-Jakubowskiego, Warszawa 1937; idem, 
Sprzymierzeńcy Czesi na Syberii 1918–1920, Warszawa 1938; J. Zemła, W  obozach jeńców 
wojennych na Syberii, Warszawa 1934. 
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(„Sybirak”). Jednak druga część tych opracowań, mających dziś już istotną war-
tość źródłową, nie była drukowana. Są wśród nich m.in. dzieła por. Stanisława 
Kosińskiego98, por. Kazimierza Sułkowskiego99, mjr. Antoniego Aleksandrowi-
cza100, ppłk. Romualda Kohutnickiego101, kpt. Teofila Kosińskiego102, kpt. Ma-
riana Sołodkowskiego103 oraz Tadeusza Schweitzera104. 

W okresie międzywojennym ukazało się także wiele publikacji źródłowych 
– druków zwartych i artykułów, w których zamieszczano relacje, wspomnie-
nia i pamiętniki polskich żołnierzy, którzy przebywali na Syberii105. Sporo było 
także opracowań książkowych, broszurowych106 i  artykułów publikowanych 
w pracach zbiorowych107, periodykach naukowych108 i prasie codziennej.

Dobrze rozwijające się badania polskiej obecności militarnej we wschod-
niej Rosji i na Syberii uległy zahamowaniu w pierwszym dwudziestopięcioleciu 
PRL. Kwestia ta, z powodów polityczno-cenzuralnych, a także ze względu na 
brak możliwości dotarcia do rozproszonego materiału źródłowego nie mogła 
być rzetelnie badana. Żaden z polskich historyków nie miał bowiem możliwo-
ści przeprowadzenia kwerendy w archiwach ZSRR (państwowych, wojskowych 
i regionalnych), Francji i Czechosłowacji.

98 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400.493, S. Kosiński, „Epizod bojowy. Bój pod 
Tajgą. Z walk 5 Dywizji Syberyjskiej”. 
99 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400.870, K. Sułkowski, „Epizod z walk 8 kom-
panii 3  Pułku Strzelców Syberyjskich na Syberii w 1919 r.”
100 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400.868, A. Aleksandrowicz, „Odwrót 5 Sybe-
ryjskiej Dywizji Strzelców Polskich w roku 1919”. 
101 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400, 869, R. Kohutnicki, „Ostatnie chwile 5 Dy-
wizji Syberyjskiej”, Kalisz, 6 III 1923 r.
102 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400.871, T. Kosiński, „Walki 5 Dywizji Syberyj-
skiej we wrześniu 1919 r.”
103 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400.872, M. Sołodkowski, „Walki 5 Dywizji Sy-
beryjskiej w sierpniu 1919 r.”, Warszawa 20 XI 1928 r.
104 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400.1778, T. Schweitzer, „Dzieje 5 Dywizji 
Strzelców Polskich na Syberii. Szkic historyczny z lat 1918–1919”. 
105 M.in.: P. Smolik, Przez lądy i  oceany. Sześć lat na Dalekim Wschodzie. Przygody jeńca 
w Azji w czasach Wielkiej Wojny, Warszawa–Kraków 1922; R. Dyboski, Siedem lat w Rosji 
i na Syberii (1915–1921). Przygody i wrażenia, Warszawa 1922; M. Burhardt, Desant bajkal-
ski, „Bellona” 1924, t. 14, z. 1, s. 22–52.
106 F. Dindorf-Ankowicz, Zarys historii wojennej 82 Syberyjskiego Pułku Piechoty, Warszawa 
1929; W. Scholze-Srokowski, M. Daniszewski, Zarys historii wojennej 83 Syberyjskiego Pułku 
Piechoty, Warszawa 1929.
107 M. Rosnowski, Służba zdrowia wojsk polskich we Wschodniej Syberii (5 Dywizji Strzelców 
Polskich na Syberii) [w:] Karabin i  nosze: wspomnienia lekarzu i  farmaceutów z  lat 1914–
1920, Warszawa 1936.
108 T. Marcolla, Organizacja Wojska Polskiego w  Irkucku, „Niepodległość” 1935, t.  11, 
s. 433–442.



Waldemar Rezmer: Polskie formacje wojskowe w Rosji 1917–1922 – baza źródłowa, stan wiedzy i... 213

Dopiero w  latach sześćdziesiątych z  dużą ostrożnością i  w  warunkach 
wciąż istniejących ograniczeń powrócono do badania polskich organiza-
cji wojskowych w Rosji. Chociaż miały one spore ograniczenia (rozprawy 
Mieczysława Wrzoska były napisane tylko w oparciu o archiwalia krajowe: 
CAW, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC 
PZPR, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, terenowe Archiwa Państwowe), 
sam fakt ich podjęcia, a później upublicznienia rezultatów był dużym wyda-
rzeniem w polskiej XX-wiecznej historii wojskowej. 

Przez prawie czterdzieści lat dzieła Wrzoska stanowiły najważniejszą lite-
raturę poświęconą polskim formacjom na Syberii. Dopiero w 2009 r. ukazała 
się w Olsztynie rozprawa Dariusza Radziwiłłowicza zatytułowana Polskie for-
macje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w la-
tach 1918–1920109, lepiej udokumentowana, niż to było we wcześniejszych 
dziełach prof. Wrzoska. Autor tej obszernej monografii (liczy aż 570 stron) 
skonsumował naukowo znacznie obszerniejszy materiał źródłowy – krajo-
wy i zagraniczny – oraz dotarł do prasy polskiej, która ukazywała się w Rosji 
w końcowych latach I wojny światowej i w początkowej fazie wojny domowej. 
Recenzent tej książki stwierdził, iż: „Z  jednej strony, nie można przejść do po-
rządku nad licznymi błędami, potknięciami oraz – co najważniejsze – lukami 
w  wykorzystanym materiale źródłowym. Obniżają one rangę rozprawy, po-
wodują, że kończąc lekturę, odczuwamy poważny niedosyt, uczucie niewyko-
rzystania w pełni szansy, jaką przed Autorem otworzył atrakcyjny badawczo 
temat. Z drugiej strony, nie można nie docenić wysiłku Dariusza Radziwiłło-
wicza. Jego praca, choć niedoskonała, jest pierwszą w historiografii próbą ca-
łościowego ujęcia dziejów polskich formacji wojskowych we wschodnich rejo-
nach Rosji w czasie toczącej się tam wojny domowej. W niektórych częściach, 
choćby w opisie walk w obronie Kolei Transsyberyjskiej, niezwykle trudno bę-
dzie innym historykom dodać coś nowego. Należy wyrazić uznanie dla pracy 
włożonej przez Autora w zgromadzenie i wykorzystanie polskich materiałów 
archiwalnych, prasy z epoki i licznej literatury przedmiotu. Dlatego też książka 
mimo wszystkich jej mankamentów, jest interesująca i pożyteczna dla każdego 
czytelnika, zarówno profesjonalnego historyka, jak i zwykłego zjadacza chleba, 
który interesuje się dziejami oręża polskiego, szczególnie w pierwszej połowie 
minionego wieku”110.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że rozprawa Radziwiłłowicza jest 
znaczącym osiągnięciem naukowym, znacznie poszerzającym stan naszej 

109 D. Radziwiłłowicz, Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim 
Wschodzie w latach 1918–1920, Olsztyn 2009.
110 [Rec.] J. Wojtkowiak, Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Da-
lekim Wschodzie w latach 1918–1920, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Olsztyn 2009, „Echa Przeszłości” 2010, s. 386–397.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. ARTYKUŁY I STUDIA214

wiedzy. Aby jednak wyeliminować niedociągnięcia, które występują w jego 
dziele – zauważone przez recenzenta – należy przeprowadzić skrupulatną 
kwerendę w  archiwach rosyjskich (moskiewskich i  syberyjskich), w  pary-
skim i praskim archiwum wojskowym, w archiwach litewskich, ukraińskich 
i  białoruskich. Najczęściej bowiem dotychczasowi badacze ograniczali się 
do przejrzenia akt składowanych w CAW w Warszawie, gdzie znajdują się 
tylko szczątki dokumentacji aktowej wytworzonej przez polskie formacje 
wojskowe istniejące podczas wojny domowej we wschodniej Rosji i na Sy-
berii. Dokumentacja ta została bowiem albo przejęta w  większości przez 
bolszewików na początku stycznia 1920 r. w  chwili kapitulacji 5 Dywizji 
Strzelców Polskich, albo zniszczona przez jej żołnierzy. Podczas walk i od-
wrotu wzdłuż linii transsyberyjskiej oddziały polskie podlegały pod wzglę-
dem operacyjnym gen. Janovi Syrovemu, dowódcy Korpusu Czeskosłowac-
kiego oraz gen. Mauricowi Janinowi, szefowi Francuskiej Misji Wojskowej 
(FMW) i  głównodowodzącemu sił sprzymierzonych we wschodniej Rosji 
i  na Syberii. Z  tego względu byli oni informowani o  oddziałach polskich 
(sytuacji kadrowej, zaopatrzeniowej i możliwościach bojowych), wydawali 
im rozkazy, ingerowali w  zatargi pomiędzy Polakami a  „białymi” oddzia-
łami i władzami rosyjskimi. Wytworzone akta wywieźli z Rosji i przekazali 
do archiwów wojskowych w Pradze i Paryżu. Np. Service historique de la 
Défense w Paryżu posiada przeszło 3,5 tys. dokumentów wytworzonych od 
lipca 1918 do kwietnia 1920 r. na Syberii. Są wśród nich materiały FMW 
dotyczące oddziałów polskich, materiały rosyjskie opisujące wojskową i po-
lityczną działalność Polaków, a przesłane do FMW, materiały wytworzone 
przez oddziały polskie i  różne polskie organizacje cywilne i  wojskowe na 
Syberii, korespondencja pomiędzy Komitetem Narodowym Polskim w Pa-
ryżu a polskimi komitetami na Syberii, pomiędzy gen. Hallerem a wojskami 
polskimi na Syberii, doniesienia o relacjach Polaków z władzami rosyjski-
mi („białymi”), ocena polskich organizacji politycznych przez kontrwywiad 
rosyjski („biały”), korespondencja naczelnego dowódcy Wojsk Polskich we 
wschodniej Rosji i  na Syberii mjr./ppłk./płk. Waleriana Czumy z  gen. Ja-
ninem, szefem FMW na Syberii dotycząca różnych kwestii, m.in. działań 
prowadzonych przeciwko bolszewikom przez siły polskie, o  kradzieżach 
i  rozbojach dokonanych przez polskich żołnierzy oraz ich niesubordyna-
cji, zatargach z „białymi” władzami rosyjskimi, rekrutacji i ochrony rodzin 
polskich żołnierzy, agitacji politycznej wśród żołnierzy, wysyłania polskich 
oddziałów na front, osób podejrzanych, kwestii łączności oraz kurierów, 
sprawozdania z sytuacji bieżącej, materiały sądu polowego 5 Dywizji Strzel-
ców i  rozstrzelanie żołnierzy polskich oraz cywilów rosyjskich należących 
do bolszewickiego spisku, itp. 

Materiały o podobnym charakterze i wartości informacyjnej składowane są 
także w Pradze w dwóch archiwach – wojskowym (Ústředni vojenský archiv 
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– Vojenský historický archiv) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Fond „Si-
bírské archívý” – Archiv ppłk. dr. Glossa). W pierwszym z wymienionych ar-
chiwów dla odtworzenia polskiej obecności militarnej we wschodniej Rosji i na 
Syberii najważniejsze są następujące zespoły akt: Ministerstvo vojenstvi w Ru-
sku. 1914–1918; Ministerstvo Národní Obrany – Prezydium; Odbočka Česko-
slovenské Národní Rady v Rusku 1917–1919; Ministerstvo vojenstvi, odděleni 
v Rusku. Vojenská správa na Sibiři 1918-1920; Orgány vojenské inspekce. In-
spektoři čv. vojska na Rusi; Dôležité dokumenty Národnostni vojska Čs. Vojsko 
w Rusku 1914–1921; Rumuni, Italové, Karpatorusi, Lotyši, Jihoslované, Poláci, 
Srbská armáda (1918–1919). 

W archiwach rosyjskich, obok materiałów wojskowych, znajduje się do-
kumentacja ilustrująca martyrologię polskich żołnierzy, ich pobyt w  obo-
zach jeńców, w więzieniach Czeka, w kolumnach roboczych, starania o po-
wrót do kraju i gehennę dróg, którymi podążali do ojczyzny. Dokumentacja 
ta przechowywana jest w  Moskwie w  Państwowym Archiwum Federacji 
Rosyjskiej – GARF, Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym – 
RGWA i Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Społeczno-Politycznej 
– RGASP oraz w Archiwach Obwodowych: w Barnaule, Omsku, Tomsku, 
Krasnojarsku, Nowosybirsku, Abakanie. Akta te w chwili obecnej są już na-
ukowo „konsumowane” przez historyków rosyjskich. Między innymi Rena-
ta Opłakańska z Abakanu opublikowała artykuł na temat repatriacji jeńców 
– żołnierzy 5 Dywizji Strzelców z południowej Syberii do Polski111. 

W archiwach litewskich, ukraińskich i białoruskich jest niewiele akt z  oma-
wianego tematu, ale dotyczą one pracy punktów wymiany jeńców w Szepie-
tówce (Ukraina) i w Stołpcach (Białoruś). Akta te potrzebne są do odtworze-
nia dróg powrotu do ojczyzny Polaków z Rosji Sowieckiej. Podobny charakter 
mają akta zgromadzone na Litwie. Po podpisaniu pokoju ryskiego przeszło 
5,5 tys. polskich żołnierzy zostało zwolnionych z obozów i więzień sowieckich 
i powróciło do Polski w 1921 i 1922 r. Ich transporty jechały przez Ukrainę 
(Szepietówka) i Białoruś (Stołpce), a grupy uciekinierów przedzierały się przez 
państwa bałtyckie. W związku z tym powstała tam niewielka dokumentacja, 
która przechowywana jest w wymienionych powyżej archiwach.

Względy logistyczne i ogromne koszta powodowały, iż żaden z wymienio-
nych wcześniej badaczy polskiej obecności militarnej w Rosji w okresie I wojny 
światowej i wojny domowej nie prowadził kwerendy źródłowej w zespole Ad-
iutantury Generalnej Naczelnego Wodza znajdującym się w Instytucie Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Jorku. W chwili obecnej dostęp do tych akt jest łatwy, 
ponieważ zostały zdigitalizowane i są udostępnione online.

111 Р. Оплаканская, Трудная дорога домой. О репатриации военнопленных 5-й польской 
стрелковой дивизии на юге Сибири в 1921 г., „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy 
Wschodniej i Państw Bałtyckich” 2015, s. 59–72.
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Dopiero po opublikowaniu wielu szczegółowych prac obejmujących 
dzieje poszczególnych formacji, oddziałów i związków taktycznych, a póź-
niej podsumowującej syntezy prezentującej genezę, walkę, martyrologię 
i  drogi, którymi wracali z  Rosji do kraju żołnierze narodowości polskiej 
w latach 1917–1922, wypełnione zostaną luki w polskiej historiografii. 

STRESZCZENIE

Waldemar Rezmer, Polskie formacje wojskowe w Rosji 1917–1922  
– baza źródłowa, stan wiedzy i postulaty badawcze

W historiografii polskiego wysiłku zbrojnego lat I wojny światowej i bezpośred-
nio po niej następującego okresu wojen o  niepodległość i  kształt granic Rzeczy-
pospolitej wyraźnie dominuje tematyka piłsudczykowska (Legiony Polskie, Polska 
Organizacja Wojskowa). Pozalegionowe polskie formacje ochotnicze i  ich czyn 
zbrojny były traktowane drugorzędnie. Dotyczy to także polskiego wysiłku mili-
tarnego w Rosji w latach I wojny światowej (Legion Puławski, Brygada Strzelców 
Polskich i  Dywizja Strzelców Polskich), czasu zamętu wywołanego rewolucja-
mi (lutową i  październikową 1917 r.), a  później rozpalającą się wojną domową 
i udziałem w tych zmaganiach polskich formacji (I, II i III Korpus Polski, 4 Dy-
wizja Strzelców i  Samodzielna Brygada Strzelców). Słabo zbadana została rów-
nież walka, martyrologia i  skomplikowane drogi powrotu do ojczyzny Polaków, 
którzy służyli w  Wojsku Polskim (5 Dywizja Strzelców) lub w  „białych” forma-
cjach w Rosji i na Syberii w latach 1917–1922. Dotychczasowe badania autor po-
starał się naświetlić w niniejszym tekście, próbując również wyznaczyć postulaty 
badawcze dla dalszych badań, szczególnie ważnych w okresie stulecia polskiego 
czynu zbrojnego w walce o niepodległość, odzyskanie niepodległości i jej obrony 
w wojnach o granice. 

S łowa k luczowe:  formacje polskie w Rosji 1914–1918, Legion Puławski, Bry-
gada Strzelców Polskich w Rosji, Dywizja Strzelców Polskich w Rosji, I, II i III Kor-
pus Polski, 4 Dywizja Strzelców, 5 Dywizja Strzelców na Syberii

SUMMARY

Waldemar Rezmer, Polish military formations in Russia  
of 1917–1922 – source base, state of knowledge and research demands

The historiography of Polish military effort of World War I  and the follow-
ing period of wars for independence and shape of the borders of the Republic of 
Poland is visibly dominated by topics connected with Józef Piłsudski (Polish Le-
gions, Polish Military Organization). Polish volunteer formations not belonging 
to Legions and their military activity have been treated as secondary. It also con-
cerns the Polish military effort in Russia in World War I years (Puławy Legion, 



Waldemar Rezmer: Polskie formacje wojskowe w Rosji 1917–1922 – baza źródłowa, stan wiedzy i... 217

Polish Rifle Brigade and Polish Rifle Division), the time of havoc caused by the 
revolutions (February and October 1917), and then the intensifying civil war and the 
participation of Polish formations in those fights (Polish I, II and III Corps, 4th Ri-
fle Division and Independent Rifle Brigade). The fight, martyrdom and complicated 
ways to return to Homeland taken by the Poles who served in the Polish Army (5th 
Rifle Division) or in the „white” formations in Russia and Siberia in 1917–1922, have 
also been poorly studied. The author attempted to cast light on the existing research, 
also trying to determine the agenda for further studies, especially important in the 
centennial of Polish military effort during the fight for independence, the time of 
regaining it and its defense in the wars for borders.

Key words :  Polish formations in Russia of 1914–1918, Puławy Legion, Polish 
Rifle Brigade in Russia, Polish Rifle Division in Russia, Polish I, II and III Corps, 
4th Rifle Division, 5th Rifle Division in Siberia

РЕЗЮМЕ

Ва льдемар Ре змер, Польские военные формирования  
в России 1917–1922 гг. – база источников, объем научного знания 

о  них и исследовательские концепции

В историографии польских вооруженных сил Первой мировой войны 
и  наступающем непосредственно после нее периоде войн за независимость 
и  форму границ Речи Посполитой явственно доминируют темы, связанные 
с  Пилсудским (Польские Легионы, Польская военная организация). Добро-
вольные формирования поза легионами и  их военные действия были вос-
принимаемы как второстепенные. Это касается также и  польских военных 
сил в  России в  годы Первой мировой войны (Пулавский легион, Бригада 
польских стрелков и  Польская стрелковая дивизия), времени беспорядков, 
вызванных революциями (февраль и  октябрь 1917 г.), а позднее – разгора-
ющейся гражданской войны и  участия в  них польских формирований (I,  II 
и  III Корпус польский, 4 Дивизия стрелков и  Самостоятельная бригада 
стрелков). Мало исследований было также посвящено борьбе, мартирологии 
и сложным путям возвращения на родину поляков, которые служили в Вой-
ске Польском (5 Дивизия стрелков) или в „белых” формированиях в России 
и в Сибири в 1917–1922 гг. Автор постарался осветить в данной статье уже 
существующие исследования на эту тему, пытаясь также обозначить исследо-
вательские постулаты для дальнейших научных поисков, особенно важных 
в  период столетия польских вооруженных действий в  борьбе за независи-
мость, обретения независимости и ее защиты в войнах за границы. 

Ключевые слов а :  Польские формирования в  России в  1914–1918 гг., 
Пулавский легион, Бригада польских стрелков в  России, Дивизия польских 
стрелков в России, I, II и III Корпус польский, 4 Дивизия стрелков, 5 Дивизия 
стрелков в Сибири



Robert L it wiński

O bezpieczeństwo wewnętrzne  
odrodzonej Rzeczypospolitej  

(1917–1922)

Użyte w tytule sformułowanie „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest w tym 
przypadku jedynie terminem umownym, który – nota bene nie tylko 
współcześnie – trudno jest zdefiniować1. Już w  okresie międzywojennym 

1 Na tę kwestię zwracali uwagę m.in.: Stanisław Sulowski, zob. S. Sulowski, W poszukiwa-
niu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (dalej: 
PBW) 2009, nr  1, s. 10–13; P. Majer, W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa 
wewnętrznego, PBW 2012, nr 7, s. 11–18; idem, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju 
dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012, s. 9–16. O II Rzeczypospoli-
tej Andrzej Misiuk stwierdza wręcz: „zarówno w przepisach prawa, jak też doktrynie prawa 
konstytucyjnego i administracyjnego, na próżno będziemy szukali tego pojęcia”. Zob. A.  Mi-
siuk, Kształtowanie się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w II Rzeczypospolitej w latach 
1918–1922 [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Pepłoński, 
A.  Szymanowicz, Wrocław 2010, s. 11. Przyznać należy, że z  terminem tym nie zmierzono 
się w  wyczerpujący sposób m.in. w  następujących pracach: M. Wiśniewska, L. Wyszczel-
ski, Bezpieczeństwo narodowe Polski w  latach 1918–1939. Teoria i  praktyka, Toruń 2009; 
J.  Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa–Bełchatów 2012. 
Z kolei Henryk Stańczyk w swym tekście skoncentrował się przede wszystkim na aspekcie 
międzynarodowym i wojskowym bezpieczeństwa. Zob. H. Stańczyk, System bezpieczeństwa 
II RP 1919–1939 [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga Ju-
bileuszowa ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. R. Majzner, Częstochowa–
Włocławek 2013, s.  485–502. Co ciekawe, nawet autorzy, którzy podejmują problematykę 
samego bezpieczeństwa wewnętrznego/publicznego, nierzadko nie pochylają się nad zna-
czeniem tego terminu. Z  nowszych publikacji wymienić należy m.in.: J. Dworzecki, Rola 
Policji Województwa Śląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie II RP, 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej” 2015, nr 3, s. 133–
192; M. Fałdowski, Bezpieczeństwo i porządek publiczny na przykładzie II RP, „Przegląd Po-
licyjny” 2017, nr 4, s.  48–61. W  tym miejscu chciałbym również zaznaczyć, że używając 
sformułowania „o bezpieczeństwo wewnętrzne”, zamierzam uwypuklić fakt, że przedmiotem 
moich rozważań nie jest sam mechanizm funkcjonowania „bezpieczeństwa wewnętrznego” 
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na komplikacje z  jednoznacznym jego określeniem zwracał uwagę między 
innymi Władysław Czapiński. Podkreślał, że ustalenie definicji pewnych 
pojęć stwarza nierzadko rozmaite trudności i  prowadzi do interpretacyj-
nych rozbieżności. Do takich przypadków zaliczył właśnie te, które ówcze-
śnie traktowano jako elementy składowe bezpieczeństwa wewnętrznego, 
tj.: „bezpieczeństwo publiczne”, „spokój publiczny” i „porządek publiczny” 
i  nierzadko uznawano za synonimiczne2. Zaznaczył wręcz, że „nowoczesne 
prawo karne, w tem również prace najnowsze, a w szczególności także pol-
skie projekty kodeksu karnego i ustawy o wykroczeniach nie dają kryteriów 
dla odróżnienia pojęcia spokoju publicznego od pojęcia porządku publicz-
nego, posługując się niemi w tem samem znaczeniu”3. 

Uwzględniając powyższe problemy definicyjne, możemy się jednak poku-
sić o pewne propozycje. Otóż, jak stwierdzał u schyłku lat trzydziestych XX w. 
Władysław Kawka: „znaczeniowo pod wyrazami bezpieczeństwo, spokój i po-
rządek publiczny ogólnie rozumiemy pewne dodatnie stany, panujące w or-
ganizacji społecznej, których zachowanie gwarantuje uniknięcie określonych 
szkód tak przez całość organizacji, jak i przez poszczególnych jej członków”4. 
Możemy więc przyjąć, że „bezpieczeństwo publiczne” traktowano ówcześnie 
jako „stan, w  którym ogół społeczeństwa i  jego interesy, jako też państwo 
wraz ze swymi celami mają zapewnioną ochronę od szkód, zagrażających im 

w  interesującym mnie okresie, ale ówczesne koncepcje dotyczące zorganizowania modelu 
tegoż bezpieczeństwa.
2 W. Czapiński, Bezpieczeństwo, spokój i  porządek publiczny w  naszem prawie admini-
stracyjnem, „Gazeta Administracji i  Policji Państwowej” (dalej: GAiPP) 1929, nr 9, s.  317; 
idem, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – w ustawach karnych, GAiPP 1929, nr  18, 
s. 633–638; idem, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – próba konstrukcji teoretycz-
nej, GAiPP 1929, nr 19, s. 673–679.
3 W. Czapiński, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – w ustawach..., s. 638.
4 W. Kawka, Policja w  ujęciu historycznym i  współczesnym, Wilno 1939, s.  46. Rozwija 
tę definicję Piotr Majer, który zaznacza, że w  Polsce międzywojennej bezpieczeństwo we-
wnętrzne traktowano „jako stan nie tylko zabezpieczenia organów państwa oraz ładu i po-
rządku publicznego, lecz także skutecznego zaspokajania potrzeb obywateli, które zależały od 
sytuacji społecznej i gospodarczej kraju”. Zob. P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne..., s. 146. 
Z  kolei Misiuk pisze: „«Bezpieczeństwo wewnętrzne» może być postrzegane jako pewien 
stan stosunków społecznych i politycznych oraz określenie czynników mających wpływ na 
ten stan, a  także charakterystykę działań instytucji publicznych na rzecz osiągnięcia odpo-
wiedniego poziomu stabilizacji wewnętrznej w państwie”. Zob. A. Misiuk, Kształtowanie się 
systemu bezpieczeństwa wewnętrznego..., s.  11–12. Natomiast Wojciech Śleszyński za „bez-
pieczeństwo wewnętrzne” uważa „stan gotowości oraz działania właściwych organów admi-
nistracji publicznej, mające na celu zapobieganie aktom godzącym w dobro państwa i po-
rządek polityczny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów polityczno-prawnych, naro-
dowo-etnicznych i religijno-wyznaniowych”. Zob. W. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne 
w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 
2007, s. 23.
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z jakiegokolwiek źródła”. Ochrona tego bezpieczeństwa była jednym z zadań 
państwa, które tym samym decydowało, co jest potencjalnym zagrożeniem5. 
Jako „porządek publiczny” Kawka traktował „zespół norm, których przestrze-
ganie warunkuje normalne współżycie jednostek ludzkich w organizacji pań-
stwowej”6. Z kolei za Czapińskim, który nieco rozwija ten koncept, „porządek 
publiczny” możemy zdefiniować jako „normalne (względnie uważane za nor-
malne) dla danego okresu czasu ukształtowanie się całości stosunków w pań-
stwie, tak pod względem prawnym, jak faktycznym (włączając w to również 
zjawiska natury), pozwalające na normalną egzystencję państwa i obywateli”7. 
Pojęcie „spokoju publicznego” było trudniejsze do uchwycenia. Kawka, traktu-
jąc go jako ogólny spokój w państwie oraz podstawę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, definiował jako „stan, którego zakłócenie nie może przenosić zdol-
ności znoszenia przeciętnie zdrowego pod względem nerwowym środowiska”8.

Podsumowując te uwagi wstępne i bazując na analizie znanego mi ma-
teriału badawczego z  okresu międzywojennego, chciałbym zaznaczyć, że 
za „bezpieczeństwo wewnętrzne” uważano wówczas stan, który obejmował 
właśnie wspomniane trzy elementy: bezpieczeństwo, porządek i spokój pu-
bliczny9. 

Praworządne państwo powinno posiadać instytucje, których zadaniem 
ma być utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz 
zagwarantowanie realizacji obowiązującego prawa. Dlatego też już w latach 
Wielkiej Wojny pojawiły się pierwsze koncepcje systemowego rozwiązania 
kwestii polskich organizacji bezpieczeństwa publicznego. Co prawda, nie 
zaliczały się do nich jeszcze straże obywatelskie ani też milicje miejskie, ale 
warto im poświęcić kilka uwag, ponieważ były one znaczącym elementem 
zdobywanych doświadczeń, które wykorzystano w późniejszym czasie. 

5 W. Kawka, Policja..., s. 46.
6 Ibidem, s. 69.
7 W. Czapiński, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszem..., s. 319.
8 W. Kawka, Policja..., s. 80.
9 Niniejszy tekst jest efektem moich dotychczasowych zainteresowań problematyką bez-
pieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej, których wynikiem są między innymi nastę-
pujące prace: Policja Państwowa w województwie lubelskim 1919–1939, Lublin 2001; O polską 
policję. Koncepcje organizacji bezpieczeństwa publicznego na ziemiach polskich w czasie Wiel-
kiej Wojny [w:] Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914–1918, red.  D.  Grin-
berg, J. Snopko, G. Zakiewicz, Białystok 2007, s. 244–258; Korpus policji w II  Rzeczypospoli-
tej. Służba i życie prywatne, Lublin 2010; W imię polskiej racji stanu. Aparat policyjny II  Rze-
czypospolitej Polskiej wobec działalności komunistycznej [w:] Komuniści w II  Rzeczypospolitej. 
Ludzie – struktury – działalność, red. M. Bukała, M.  Krzysztofiński, Rzeszów 2015, s. 399–
420; Policja Państwowa wobec ruchu komunistycznego w  międzywojennej Warszawie [w:] 
Komuniści w  międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014, s.  175–194; 
„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II Rzeczypospolitej wobec komunizmu i komunistów” 
[publikacja w druku].
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Już pod koniec lipca 1914 r., gdy rozpoczęto ewakuację Zagłębia Dą-
browskiego, przedstawiciele środowisk przemysłowych pomyśleli o  utwo-
rzeniu organiza cji odpowiedzialnej za zapobieżenie grabieżom. W wyniku 
rozmów z przedstawicielami rosyjskiej administracji wypracowano zasady, 
na podstawie których planowano utworzyć w poszczególnych gminach stra-
że obywatelskie. 30 lipca poszczególne straże, znajdujące się pod kierow-
nictwem Komendy Okręgu Straży Oby watelskich Zagłębia, na czele której 
znalazł się Kazimierz Srokowski, rozpoczęły przejmowanie posterunków od 
policji rosyjskiej10.

W tym samym miesiącu rozpoczęto również tworzenie Straży Obywa-
telskiej w Warszawie, a twórcą tego pomysłu był Stanisław Popowski. Szcze-
gółową koncepcję, przygotowaną przez Leona Supińskiego, zaprezentowano 
2 sierpnia rosyjskiemu generał-gubernatorowi. Opowiadano się w niej za:
1) zabezpieczeniem dostaw artykułów pierwszej potrzeby;
2) znalezieniem pracy dla osób pozbawionych środków do życia;
3) zagwarantowaniem bezpieczeństwa publicznego.

Na ten ostatni punkt Rosjanie nie wyrazili zgody, dlatego też nad stwo-
rzeniem organizacji bezpieczeństwa pracowano w  tajemnicy. Rozwój wy-
padków wojennych sprawił, że dopiero w  październiku warszawska Straż 
Obywatelska uzyskała możliwość jawnej działalności. Jednak wstrzymana 
wówczas ewakuacja spowodowała zawieszenie jej aktywności11. 

Wycofanie się Rosjan z terenu Królestwa latem 1915 r. zadecydowało, że 
straż ponownie podjęła swe czynności, a o zakresie ówczesnych prac mogą 
świadczyć słowa jej członka Henryka Wardęskiego, który wspominał: „Za-
meldowań było bardzo wiele. Meldowano kradzieże, wnoszono skargi na 
stróżów, którzy po wyjściu policji rosyjskiej poczuli się na wolnej stopie, 
nie chcieli zamiatać ulic, ani sprzątać kamienic, maltretowali przytem loka-
torów. Sprawdzano dorożkarzy, którzy od razu pochowali taksę i brali ceny 
dowolne. Zgłaszały się wreszcie żony ze skargami na mężów – pijaków bła-
gając, aby nareszcie polska Straż Obywatelska zmusiła pijaków do porzuce-
nia nałogu”12. 

10 Idem, O polską policję..., s. 245; Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce Odrodzo-
nej, red. E. Grabowiecki, Warszawa 1925, s.  II; A. Misiuk, Tworzenie się polskich organów 
policyjnych w  okresie I  wojny światowej (1914–1918), „Problemy Kry minalistyki” 1987, nr 
176, s.  249; W. Starościak, Kazimierz Srokowski – pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej 
w latach 1917–1924, „Raptularz Kulturalny” 2005, nr 1, s. 54–55.
11 H. Wardęski, Moje wspomnienia policyjne, Warszawa 1926, s.  27; Księga pamiątkowa 
Straży Obywatelskiej st. m. Warszawy i Przedmieść 5 VIII 1915 – 31 I 1916, oprac. J. P., War-
szawa–Lwów 1916, s. 3–4; R. Litwiński, O polską policję..., s. 245–246.
12 Księga pamiątkowa..., passim; Okupacja Warszawy. Zbiór dokumentów i głosów prasy do-
tyczących sprawy polskiej w związku z zajęciem Warszawy przez wojska niemieckie. Sierpień 
1915 r., Fryburg 1915, s. 5; H. Wardęski, Moje wspomnienia..., s. 39–40.
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W tym miejscu wypada podkreślić, że podobne formacje, funkcjonujące 
pod szyldami straży obywatelskich, straży bezpieczeństwa lub milicji oby-
watelskich, powstawały także w  innych miastach Królestwa. Były one pe-
netrowane przez działaczy niepodległościowych, środowiska endeckie oraz 
socjali stów (zarówno Polską Partię Socjalistyczną – Lewicę, jak i  Polską 
Partię Socjalistyczną – Frakcję Rewolucyjną). Przewaga tej czy innej opcji 
politycznej była uzależniona od lokalnych uwarunkowań. Z kolei w ośrod-
kach przemysłowych podejmowano próby tworzenia milicji robotniczych. 
Wszystkie te organizacje zajmowały się głównie: 
1)  utrzymywaniem bezpieczeństwa i porząd ku publicznego; 
2)  kontrolą osób podejrzanych; 
3)  nadzorem nad stanem zdrowia i higieny ludności; 
4)  współdziałaniem z organizacjami niosącymi pomoc najuboższym13.

Przyznać należy, że zgoda władz rosyjskich na tworzenie tego rodzaju 
formacji była oczywiście efektem zmieniającej się sytuacji militarnej. Prze-
widywano, że po powrocie administracji carskiej zostaną one rozwiązane. 
Dlatego też w przeko naniu Rosjan miały one jedynie charakter tymczasowy. 
Wypada się również zastanowić nad celami strony polskiej. Ile w tych dzia-
łaniach było rzeczywistych planów politycznych zmierzających do stwo-
rzenia rodzimego systemu bezpieczeństwa, a  ile po prostu doraźnej chę-
ci zabezpieczenia własnego mienia przed grabieżą? Wydaje się, że w  tym 
okresie przeważał głównie ten drugi element. Państwa centralne, wkraczając 
na obszar Królestwa, do zastanych organizacji porządkowych odnosiły się 
koniunkturalnie. Najpierw wyraziły zgodę na ich funkcjonowanie, a następ-
nie stopniowo ograniczały ich swobodę. Członkowie straży dobrze znali po 
prostu lokalne problemy i mogli odciążyć okupacyjne siły policyjne. Dlate-
go państwa centralne chętnie się nimi posługiwały. W momencie gdy Au-
striacy i Niemcy sami zaczęli zapoznawać się z sytuacją, zdecydowali się na 
ograniczenie polskich organizacji14. 

W lutym 1916 r. warszawską Straż Obywatelską przekształcono w  Mi-
licję Miejską (MM). Na temat zadań tej formacji czytamy w  regulaminie 
służbowym: „ma za zadanie utrzymywać należyty porządek na ulicach i za-
wiadywać całkowitym ruchem ulicznym miejskim. Następnie winna ona 
działać w dziedzinie opieki nad dobrem publicznem, specjalnie zaś w dziale 
sa nitarnym, przemysłowym i  budowlanym i  być organem wykonawczym 
w  zwykłych sprawach gminnych”. Zabroniono jednocześnie prowadzenia 

13 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: AP w Lublinie), Lubelski Obywatelski Komitet 
Gubernialny, Wstęp do inwentarza, k. 1–4; W. Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. 
Od kmiecia grodowego do granatowej armii, Warszawa 1934, s. 165–172; R. Litwiński, O pol-
ską policję..., s. 246–248.
14 R. Litwiński, O polską policję..., s. 248.
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jej spraw kryminalnych i obyczajowych, zastrzegając je dla policji niemiec-
kiej. Istotnym ograniczeniem był również zakaz interwencji wobec osób 
wojskowych i  niemieckich urzędników15. Milicje miejskie, podobnie jak 
straże obywatelskie, nie stanowiły nigdy jednolitej organizacji kierowanej 
centralnie16.

Funkcjonowanie straży i  milicji działających na terenie poszczegól-
nych ośrodków miejskich doprowadziło jednak do tego, że coraz częściej 
zastanawiano się nad charakterem przyszłej formacji policyjnej. Rozważa-
no zarówno model samorządowy, jak i państwowy. Przyznać należy, że ze 
względu na sprawność wykonywania obowiązków oraz sposób zarządzania 
w skali całego kraju właściwsze było drugie rozwiązanie. Ku niemu zaczęto 
się zresztą skłaniać od 1917 r. Zdawano bowiem sobie sprawę, że działal-
ność formacji podporząd kowanych wielu nieskoordynowanym czynnikom 
decyzyjnym stworzy jedynie pozory bezpieczeństwa17. 

Pojawienie się pierwszych prac koncepcyjnych nad zapewnieniem bez-
pieczeństwa wewnętrznego możemy powiązać z  Tymczaso wą Radą Stanu 
(TRS), w  której utworzono Departament Spraw Wewnętrz nych. W  jego 
składzie znalazł się między innymi pierwszy naczelnik warszawskiej MM 
Franciszek Radziwiłł. W  styczniu 1917 r. wniesiono pod obrady wniosek 
w sprawie utworzenia Krajowej Straży Bezpieczeństwa Publicznego. Ten po-
stulat pozostał jednak tylko projektem, albowiem państwa okupacyjne nie 
chciały się zgodzić na utworzenie scentralizowanej policji. To właśnie w ło-
nie TRS wyraźnie zaznaczyły się rozbieżności dotyczące charakteru przy-
szłej organizacji bezpieczeństwa publicznego. Jak stwierdza Jerzy Kocha-
nowski: „Podstawą nieporozumień stała się sprawa wewnętrznej organizacji 
policji: czy budować małe i  słabe autonomiczne policje gminne i wiejskie, 
czy też stworzyć organizację ogólnokrajową”. Konsensusu jednak nie osią-
gnięto18.

O ile akt 5 listopada stworzył możliwość (przynajmniej teoretycznie) 
pracy nad przygotowaniem podstaw dla przyszłej, jednolitej służby bez-
pieczeństwa, o  tyle to dopiero Rada Regencyjna podjęła pełniejsze prace 
koncepcyjne. Wśród tej aktywności na uwagę zasługują przede wszystkim 
starania ministra spraw wewnętrznych Jana Steckiego, który uważał, że 

15 Regulamin służbowy dla Milicji Miejskiej st. m. Warszawy, Warszawa 1916, s.  3–16; 
H.  Wardęski, Moje wspomnienia..., s. 70–71; W. Strzelecki, Bezpieczeństwo..., s. 160–164.
16 R. Litwiński, O polską policję..., s. 249; Kalendarzyk Polityczno-Historyczny miasta stołecz-
nego Warszawy na 1917 rok, War szawa b.d.w., s. 94.
17 R. Litwiński, O polską policję..., s. 250.
18 J. Kochanowski, O  kształt polskiej policji: styczeń 1917 – listopad 1918, „Przegląd Hi-
storyczny” 1986, t. LXXVII, z. 3, s. 482–484; J. Z. Pająk, O rząd i armię. Centralny Komitet 
Narodowy (1915–1917), Kielce 2003, s. 484, 177–179.
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obowiązki związane z konieczno ścią utrzymania bezpieczeństwa publiczne-
go powinny znaleźć się w kompetencjach ogólnopolskiej służby policyjnej19. 
Podczas prac projektowych nad modelem polskiej administracji za jedno 
z  najpilniejszych zadań uznano powołanie policji o  charakterze państwo-
wym lub przynajmniej stworzenie dla niej szerokiego zaplecza kadrowe-
go. Słusznie bowiem Stecki uważał, że: „Władza, pozbawiona aparatu wy-
konawczego, jest bezsilną; poczynania władzy takiej są daremne, a  samo 
jej istnienie może być raczej szkodliwem, niż pożytecznem. Lepiej jest 
rządzić na razie przez jakiś czas na podstawie praw wadliwych i przepisów 
mniej doskonałych, lecz mieć środki do nakazania posłuchu tym prawom 
i do utrzymania ładu, aniżeli snuć plany reform, opracowywać ulepszenia 
prawodawstwa, wydawać doskonałe przepisy i  nie posiadać organów wy-
konawczych do nakazania uległości prawu. Zasada ta szczególnie ważna jest 
w warunkach, w jakich tworzy się państwo polskie, zagrożone od wewnątrz 
skutkami głębokiego rozstroju gospodarczego i niewyrobienia politycznego 
oraz podminowane niebezpieczną agitacją zewnętrzną”20. Zdawał sobie przy 
tym sprawę, że działalność prewencyjno-represyjną trzeba będzie prowadzić 
nie tylko w stosunku do przestępców kryminalnych, ale również politycz-
nych, a  jak najszybsze utworzenie organizacji policyjnej mo gło jego zda-
niem przyczynić się do zdobywania odpowiednich doświadczeń21.

Możemy przyjąć, że już wiosną 1918 r. w  kierowanym przez Steckiego 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ostatecznie przeważył pogląd, że naj-
lepszym rozwiązaniem będzie stworzenie jednolitej policji państwowej, 
zorganizowanej na wzór żandar merii i uniezależnionej od władz samorzą-
dowych. Nowa formacja miała być instytucją o  charak terze wojskowym 
– podporządkowaną ministrowi spraw wewnętrznych i  przeznaczoną do 
strzeżenia bezpieczeństwa, spokoju oraz porządku publicznego. Co prawda 
dopuszczano dalsze istnienie milicji miejskich, które w niektórych miastach 
zajmowałyby się kontrolą ruchu ulicznego i  pozostawały na utrzymaniu 
gmin miejskich, ale w zakresie zadań związanych z zapewnienie bezpieczeń-
stwa wewnętrznego podlegałyby one policji. Jej szeregi planowano zapełnić 
kandydatami narodowości polskiej, służącymi wcześniej w żandarmeriach 
austriackiej i niemieckiej22. 

19 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej: BUKUL), Ar-
chiwum Jana Steckiego (dalej: AJS), rkps 571, Zasady tworzenia polskiej administracji i po-
licji opracowane w 1918 r., k. 3–4.
20 Ibidem, k. 7–9v.
21 Ibidem.
22 BUKUL, AJS, rkps 571, Plany J. Steckiego przygotowane dla Komisji Mieszanej w przed-
miocie przejmowania administracji z 10 V1918, k. 67–69.
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Poglądy ówczesnych decydentów na sprawę przyszłego organu bezpie-
czeństwa możemy poznać na podstawie projektu dekretu o  tymczasowej 
organizacji policji, który został wniesiony pod obrady Rady Ministrów 
w  październiku 1918 r. Uznano, że ze wzglę du na możliwość występowa-
nia powikłań politycznych i wstrząsów spo łecznych (można więc sądzić, że 
właściwie przewidziano wydarzenia, jakie nastąpiły na ziemiach polskich na 
przełomie lat 1918 i 1919) należy się oprzeć na organach władzy admini-
stracyjnej zależnych tylko od rządu. Dlatego opowiedziano się za koniecz-
nością utworzenia silnej, scentralizowanej policji ogólnopaństwowej. Nie 
wykluczano jednak powołania w przyszło ści formacji podlegających samo-
rządom, które nadzorowałyby pewne sfery działalności administracji (po-
licja sanitarna, budowlana, targowa, polowa i  leśna). Ciekawe, że dostrze-
gając odmienność charakteru pracy policji w dużych ośrodkach miejskich 
oraz na innych obszarach, planowa no utworzenie Królewsko-Polskiej Policji 
Miejskiej i Królewsko-Polskiej Policji Powiatowej. To jednak nie wyklucza-
ło ogólnopaństwowego charakteru tej organizacji. Wybiegając już w przy-
szłość, należy zaznaczyć, że ta koncepcja, choć po trosze zmo dyfikowana, 
została wprowadzona w życie po odzyskaniu niepodległości23.

Projekt dekretu o tymczasowej organizacji policji w Polsce jest interesu-
jącą lekturą, tym bardziej że wiele jego elementów zostało wykorzystanych 
podczas tworzenia ustawy o Policji Państwowej w 1919 r. Przede wszyst kim 
rozwiązywał on sprawę dotychczasowych milicji samorządowych. Stwier-
dzał mianowicie, że istniejące formacje komunalne, powiatowe lub gminne 
zo staną upaństwowione, a  zwierzchnictwo nad nową policją zostanie po-
wierzone ministrowi spraw wewnętrznych, który swe uprawnienia miał re-
alizować poprzez terenowe władze polityczne. Zwyciężyła więc idea domi-
nacji czynnika administracyjnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, 
spokoju i porządku publicznego. Wśród innych rozwiązań przewijających 
się w projekcie wymienić należy:
1) rozłożenie wydatków na utrzymanie policji pomiędzy skarb państwa 

i samorządy;
2) zastosowanie wojskowej organizacji;
3) współdziałanie z władzami sądowymi i prokuratorskimi w pro wadzeniu 

dochodzeń;
4) podział na policję miejską i powiatową;
5) zastrzeżenie prawa rozmieszczania posterunków w obrębie powiatu dla 

szefa powiatowych władz administracji państwowej;
6) podporządkowanie funkcjonariuszy policji tymczasowym przepi som 

służbowym;

23 Ibidem, k. 189.
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7) wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej24.
Wspomniany projekt zaproponowany Radzie Ministrów 20 październi-

ka 1918 r. został przyjęty. W trakcie obrad ustalono, że z chwilą przejęcia 
w Królestwie Polskim administracji państwowej zostanie utworzona Straż 
Policyjna Państwowa, a  funkcjonujące dotychczas organizacje milicyjne 
zostaną upaństwowione i  podporządkowane ministrowi spraw wewnętrz-
nych. Dokładne zasady organizacji, zadania straży policyjnej oraz sposób 
podziału kosztów utrzymania (pomiędzy Skarb Państwa i  poszczególne 
samorządy) miały zostać określone w osobnym akcie25. Według przygoto-
wanych planów policja na terenie 10 guberni (warszawskiej, kaliskiej, kie-
leckiej, lubelskiej, łomżyńskiej, piotrkowskiej, radomskiej, płockiej, siedlec-
kiej i  suwalskiej) miała się składać z  84 komisarzy, 84 podkomi sarzy, 246 
sierżantów, 1304 kaprali, 5 590 szeregowych, 252 urzędników, 84 woźnych 
i 84 gońców. Zmieniająca się na przełomie października i  listopada 1918 r. 
sytuacja polityczna zweryfikowała jednak te plany26.

Główną rolę w  zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku i  spokoju pu-
blicznego miało odgrywać i odgrywało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wraz z poporządkowanymi sobie organami. Był to jeden z najważniejszych 
resortów w II Rzeczypospolitej, a zakres kompetencji kierującego nim mi-
nistra był niezmiernie szeroki. Jego obowiązki zostały – w odróżnieniu od 
pozostałych ministrów – ukształtowane, jak zaznaczył Wojciech Witkowski, 
zgodnie z tzw. zasadą negatywną (inaczej klauzulą generalną). Do jego pre-
rogatyw zaliczono bowiem wszelkie zagadnienia natury wewnętrznej, nie-
zastrzeżone dla innych resortów27. Co ważne, minister był szefem służby 
bezpieczeństwa w państwie, odpowiedzialnym za nadzór nad:
1) stanem bezpieczeństwa oraz zapobieganiem wewnętrznym niepokojom;
2) ruchem ludności, wydalaniem cudzoziemców oraz sprawami meldunko-

wymi i paszportowymi;
3) sprawami zgromadzeń i wieców;
4) ruchem granicznym i całością granic państwa;
5) aresztami policyjnymi;
6) zagadnieniami ruchu publicznego;

24 Ibidem, k. 189–195v.; R. Litwiński, O polską policję..., s. 255.
25 BUKUL, AJS, rkps 571, Dekret Rady Regencyjnej o  zorganizowaniu straży policyjnej 
pań stwowej, wniesiono na Radę Ministrów 20 X 1918 r. Uchwała zapadła zgodnie z wnio-
skiem, k. 197. 
26 BUKUL, AJS, rkps 571, Stan osobowy funkcjonariuszy służby zewnętrznej KP Policji 
w  84 powiatach poszczególnych guberni (październik 1918), k.  198–199v.; R. Litwiński, 
O polską policję..., s. 256.
27 W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007, s.  328–329; 
R.  Litwiński, „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych...”.
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7) organizacją organów policyjnych wraz z wykonywaniem zadań w zakre-
sie bezpieczeństwa publicznego;

8) obrotem materiałami niebezpiecznymi (m.in. bronią, amunicją i mate-
riałami wybuchowymi);

9) stowarzyszeniami wraz legalizacją, rejestracją i zatwierdzaniem statutów;
10) prasą, drukarniami i składami druków;
11) teatrami, kinami i widowiskami28.

Zasługi poszczególnych szefów resortu w omawianym okresie były zróż-
nicowane. Warto wspomnieć przede wszystkim: Jana Steckiego, choć siłą 
rzeczy jego aktywność, z racji charakteru ówczesnych rządów Rady Regen-
cyjnej, była mocno ograniczona, a także Stanisława Wojciechowskiego, kie-
rującego resortem w  gabinecie Ignacego Paderewskiego i  uznawanego za 
„najwybitniejszą osobistość” tego rządu. To za Wojciechowskiego, słusznie 
zapatrzonego we wzorce angielskie, przygotowano i przyjęto ustawę o Poli-
cji Państwowej oraz stworzono pion służby politycznej, odpowiedzialnej za 
zwalczanie przestępczości antypaństwowej29. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było urzędem przeznaczonym do re-
alizowania zadań wynikających z zakresu działania ministra zarówno jako 
członka rządu, jak i szefa resortu. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
wewnętrznego realizował on swe kompetencje poprzez stosowne komórki 
resortu, którymi w kolejności chronologicznej były: 
1) Sekcja II z  funkcjonującym w  jej ramach Wydziałem Policji i  Bezpie-

czeństwa Publicznego (1918–1919);
2) Sekcja III Bezpieczeństwa i Obyczajności Publicznej (1919–1920), skła-

dająca się z wydziałów: Policji Państwowej, Bezpieczeństwa Publicznego, 
Inspekcyjnego i Prasowego;

3) Sekcja III Bezpieczeństwa Publicznego i Prasy (1920–1921) z wydziała-
mi: Bezpieczeństwa, Stowarzyszeń, Prasowym oraz Policji;

4) Departament III Bezpieczeństwa Publicznego i Prasy (1921–1926) obej-
mujący wydziały: Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku Publicznego 
i Policji, Prasowy i Stowarzyszeń;

5) Departament II Polityczny (1926–1932) z wydziałami: Społeczno-Poli-
tycznym, Narodowościowym i Bezpieczeństwa;

6) Departament I Polityczny (1932–1939) z dotychczasowymi wydziałami.
Ponadto minister dysponował podległą terenową administracją pań-

stwową i organami policji, stanowiącymi aparat wykonawczy30.

28 W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w latach 1918–1939, Lublin 2009, s. 69.
29 R. Litwiński, O polską policję..., s. 244–258; idem, „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych...”. 
30 Okólnik (295 i 361) Ministra Spraw Wewnętrznych do Szefów Sekcji, Naczelników Wy-
działów i  wszystkich Urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w  sprawie podziału 
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Jak już uprzednio zaznaczyłem, w czasie Wielkiej Wojny tworzenie pol-
skich formacji policyjnych wynikało początkowo raczej z nagłego rozwoju 
wypadków niż z dobrze przygotowanych planów politycznych. De facto do-
piero od 1918 r. możemy mówić o  przyspieszeniu prac zmierzających do 
stworzenia orga nizacji policyjnej i przejęcia kontroli nad bezpieczeństwem 
publicznym od Niemców i Austriaków. W konfrontacji dwóch koncepcji – 
formacji o charakterze samorządowym lub ogólnopaństwowym – zwycięży-
ła ta ostatnia, propagowana szczególnie mocno u schyłku I wojny światowej. 
Niemniej jednak w pierwszych miesiącach niepodległości nie tylko odżyła 
koncepcja zdecentralizowanych samorządowych organów policyjnych, ale 
pojawiało się kolejne stanowisko – opowiadające się za przekształceniem 
partyjnej organizacji porządkowej, za jaką należy uznać na przykład Mili-
cję Ludową Polskiej Partii Socjalistycznej, w ogólnopaństwową milicję. Poza 
tym nie zdecydowano jeszcze, czy organizacja bezpieczeństwa publiczne-
go powinna mieć charakter wojskowy w  postaci żandarmerii, czy też na-
leżałoby utworzyć formację cywilną. Jakby tego było mało, to rywalizacja 
polityczna w odrodzonym kraju spowodowała, że niemal każde ugrupowa-
nie polityczne chciało posiadać paramilitarną organizację i  zmierzało do 
uczynienia zeń organu bezpieczeństwa publicznego. Stąd wynikał między 
innymi szybki rozwój właśnie Milicji Ludowej, będącej w  pewnym sensie 
sukcesorką Pogotowia Bojowego PPS. Co ciekawe, pojawiały się nawet gło-
sy, że Polacy w swoim państwie sami będą dbali o swe bezpieczeństwo i nie 
potrzebują w związku z tym żadnej policji31. 

Ówczesną mozaikę policyjnych instytucji i poziom bezpieczeństwa pu-
blicznego trafnie opisywał Jędrzej Moraczewski, gdy konkludował: „Służbę 
bezpieczeństwa pełniły najrozmaitsze formacje. W  miastach istniały mili-
cje miejskie, zorganizowane dawniej lub organizujące się obecnie, a zbroj-
ne w karabiny odebrane okupantom. Po wsiach tworzono milicje gminne 
i  ludowe. W  okupacji austriackiej i  w  Galicji istniała i  gospodarowała na 
swoją rękę żandarmeria polowa, zdemoralizowana, rabująca, łapownicza na 

czynności w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z 13 VI 1919 r., Dziennik Urzędowy Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych (dalej: DzU MSW) z 1919 r., nr 37, poz. 484; Okólnik (846) 
Ministra Spraw Wewnętrznych do Szefów Sekcji, Naczelników Wydziałów i  wszystkich 
urzędników Minist[erstwa] Spraw Wewnętrznych w  sprawie reorganizacji Minist[erstwa] 
Spraw Wewnętrznych, DzU MSW z 1920 r., nr 5, poz. 832; R. Hausner, Pierwsze dwudzie-
stolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939, s. 38, 40–42; R. Litwiński, „Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych...”.
31 R. Litwiński, O polską policję..., s. 257; idem, Policja Państwowa w województwie lubel-
skim..., s. 23; J. Tomasiewicz, P. Grudka, Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojo-
wa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1928, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2017, nr  2, 
s. 92–94; J. Tomasiewicz, Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa polskiej pra-
wicy 1918–1933, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2016, nr 2, s. 67–68, 77–78.
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wskroś, jak za dawnych austriackich czasów. Zdjęli bączka z czapek, a nało-
żyli orzełka, ale ducha swego ani metod nie zmienili. Część straży skarbowej 
przemieniła się w straż graniczną dla pilnowania granicy zachodniej. Kole-
jarze zorganizowali straż kolejową, mającą pilnować budynków, magazynów 
i torów kolejowych. Narodowa Demokracja poczęła tworzyć białą gwardię, 
tak zwaną straż obywatelską. [...] Polska Partia Socjalistyczna formowała 
milicję ludową [...]. Również lewica pepesu i Socjaldemokracja Królestwa 
Polskiego i Litwy tworzyły swoje formacje bojowe. Miasto i wieś zbroiły się 
w broń odebraną okupantom. Wobec wielkiego napięcia, rosnącego z dnia 
na dzień między partiami, tworzącymi te formacje, spodziewano się lada 
chwilę wybuchu walk ulicznych. Strzelanina na ulicach miasta należała do 
rzeczy powszechnych. Zwłaszcza nocami zdawać się mogło, że bratobójcza 
walka już się rozpoczęła, tak gęsto strzelano w Warszawie, Krakowie, Lubli-
nie, Łodzi i innych miastach”32. Warto również przytoczyć opinię Stanisława 
Wojciechowskiego, który odnosząc się do sytuacji wewnętrznej kraju zano-
tował: „w Kaliskiem, Wieluńskiem, Biłgorajskiem uzbrojone bandy dywer-
santów napadały na organizujące się wojsko polskie, w Kieleckiem szerzył 
się bandytyzm, a milicja ludowa (ML), powołana przez rząd dla utrzymania 
porządku i bezpieczeństwa, sama nieraz dawała powód do ekscesów samo-
wolnymi wystąpieniami w Opatowskiem, Kieleckiem, Radomskiem”33. 

Dla skonfrontowania z  dwoma powyższymi opiniami przedstawicieli 
obozu socjalistycznego, można przytoczyć jeszcze stanowisko reprezentanta 
prawej strony sceny politycznej. Otóż ówczesny komisarz generalny w Lu-
blinie Juliusz Zdanowski zanotował w swym dzienniku pod datą 23  listopa-
da 1918 r.: „Ciągła scysja między POW a wojskiem. Ta sama scysja między 
milicją ludową a obywatelską strażą bezpieczeństwa34. Znowu dzisiaj komi-
sarz ludowy [Władysław] Kunicki zażądał jej rozbrojenia. Kiedy udała się 
do niego poważna delegacja ze sprzeciwem, powołał się na rozkaz [Juliusza] 
Poniatowskiego. Ten skonfrontowany oświadczył, że nie domaga się wyko-
nania rozkazu i  zostawia do woli Kunickiego. Dowodzenie komisarza jest 
takie, że straż bezpieczeństwa jest znienawidzona przez milicję i że bez roz-
wiązania dojdzie do rozlewu krwi, bo milicja chce straż rozbroić. Nienawiść 
zaś pochodzi stąd, że raz w raz straż wśród milicji wynajduje bandytów”35.

32 J. Moraczewski, Przewrót w Polsce, wstęp i oprac. T. Nałęcz, Warszawa 2015, s. 79–80.
33 S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, cz. II, wstęp i oprac. J. Łazor, Warszawa 2017, s. 7.
34 Zdanowski ma na myśli Straż Bezpieczeństwa Publicznego utworzoną w Lublinie w paź-
dzierniku 1918 r. Zob. R. Litwiński, Lubelskie Służby Bezpieczeństwa Publicznego w okresie li-
stopad 1918 – lipiec 1919 roku, „Annales UMCS” 1997/1998, vol. LII/LIII, sec. F, s. 360–361.
35 Dziennik Juliusza Zdanowskiego, t. II: 15 X 1918 – 23 VI 1919, przedmowa i oprac. J.  Fa-
ryś et al., Szczecin 2013, s. 73–74.
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Ze względu na napiętą sytuację polityczną i  społeczną rząd cen tralny 
zdecydował się na rozwiązanie problemu w sposób długofalowy. Najpierw 
więc zdecydowano się na ujęcie ML w ścisłe ramy organizacyjne i podpo-
rządkowanie jej rządowi drogą upaństwowienia. Jeszcze w grudniu 1918 r. 
formalnie powołano ją „dla ochrony i  zapewnienia spokoju i  bezpieczeń-
stwa ludności miast i  wsi oraz walki ze wszelkimi przejawami bezładu 
społecznego, dla przeprowadzania zarządzeń władz państwowych”. Zapo-
wiedziano zorganizowanie jej na sposób wojskowy i podporządkowano mi-
nistrowi spraw wewnętrznych, a  w  celu wykonywania nałożonych na nią 
obowiązków miała współpracować z samorządowymi milicjami miejskimi 
i milicjami powiatowymi36. Następny krok, jaki wobec niej został zastoso-
wany, to decyzja o jej rozwiązaniu. Zdawano bowiem sobie sprawę z zagro-
żeń, jakie mogły wynikać z oparcia systemu bezpieczeństwa na tak radykal-
nej formacji37. 

Dlatego też jednocześnie rozwijano formacje samorządowe, a wynikiem 
było utworzenie Policji Komunalnej (PK), zastępującej Milicję Miejską. Ta 
druga, współpracująca przecież z  władzami na terenie okupacji austriac-
kiej i niemieckiej, nie mogła stać się podstawą służby bezpieczeństwa pu-
blicznego w odrodzonym państwie. PK utworzono w styczniu 1919 r. jako 
formację o  charakterze samorządowym, której powierzono zapewnienie 
bezpieczeństwa osobistego i  porządku publicznego. Była organem wyko-
nawczym władz państwowych i  samorządowych sprawującym nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów prawa w  zakresie czynności policji lokalnej. 
Wszystkie dotychczas istniejące na terenie państwa organizacje bezpieczeń-
stwa publicznego, za wyjątkiem ML, miały zostać przekształcone w policje 
komunalne38.

Milicja Ludowa funkcjonowała więc nadal, a  dodatkowo organem od-
powiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego była Żandarme-
ria Krajowa. W tej sytuacji ogromne problemy stwarzał przede wszystkim 
brak dokładnie określonych wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Słusznie 
więc przypuszczano, że może to prowadzić do powstawania sytuacji kon-
fliktowych. Wszak minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski 
na forum sejmowym podkreślał: „Naszem nieszczęściem jest nie to, że 

36 Przepisy o organizacji Milicji Ludowej z 5 XII 1918 r., Dziennik Praw Państwa Polskiego 
(dalej: DzPPP) z 1918 r., nr 19, poz. 53; Dekret w przedmiocie uzupełnienia przepisów o or-
ganizacji Milicji Ludowej, (DzPPP z 1919 r., nr 14, poz. 153); W. Czapiński, Bezpieczeństwo, 
spokój i porządek publiczny w naszem..., s. 317.
37 R. Litwiński, O polską policję..., s. 257–258; A. Leinwand, Pogotowie Bojowe i Milicja Lu-
dowa w Polsce 1917–1919, Warszawa 1972; R. Litwiński, Policja Państwowa w województwie 
lubelskim..., s. 19–23.
38 Dekret o organizacji policji komunalnej z 9 I 1919 r. (DzPPP z 1919 r., nr 5, poz. 98); 
W.  Czapiński, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszem..., s. 318.
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jest milicja ludowa, nie to, że jest żandarmeria polowa, bo to stopniowo 
się reorganizuje i  poprawia, ale to, że mamy w  głowie różną Polskę i  nie 
ma jednomyślnej opinji, jaką ma być Polska. Stąd owe różnice, podszepty 
i  rozbieżne prądy. Stąd niepokój: a może powróci ten stan rzeczy, jaki był 
za czasów zaborców, a z drugiej strony niepokój, a może zechcą z nas zro-
bić republikę sowiecką. Otóż ten niepokój i stan zdenerwowania i strachu, 
w którym nasze społeczeństwo w ciągu 5 lat wojny pozostawało, to jest ta 
właśnie niezmiernie trudna sytuacja, która nie pozwala postawić organizacji 
służby bezpieczeństwa publicznego w szybkim tempie na wysokości zadania 
[...]. Zaznaczam, że milicja ludowa powstała w tym celu, aby przede wszyst-
kim zlikwidować wszystkie samorodne i samorzutnie powstałe najrozmait-
sze bojówki. Jest to jej wielką zasługą, bowiem w ten sposób wszystkie tajne 
istniejące organizacje zostały ujęte w  karby organizacji publicznej, jawnej 
i podlegającej kontroli rządowej. Poczęliśmy udoskonalać ten aparat, aby go 
postawić na wysokości zadania. Muszę stwierdzić, że nie tylko oczyszczanie 
milicji ludowej, ale i żandarmerii polowej, i policji komunalnej [...] odbywa 
się stale. Jeżeli sobie uprzytomni, że w niespełna 2 miesiącach pochłonęły 
te organizacje do 20 tysięcy ludzi bez należytego aparatu wyszkolenia, to 
jasną jest rzeczą, że mogły i musiały się przedostać najrozmaitsze elementy 
niepożądane. I  tak z samej milicji ludowej w okresie 6 tygodniowym usu-
nięto 1300 ludzi, których komenda milicji ludowej uznała za nieodpowied-
nich. [...]. Ja stwierdzam, że istotnie organów bezpieczeństwa w Polsce jest 
za dużo. [...] w Polsce powinien być i będzie jeden tylko organ i odnośną 
ustawę o  jednej służbie bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej mini-
sterstwo przygotowuje, i w ciągu najbliższych 10 dni, może 2 tygodni, będę 
miał zaszczyt wnieść ją do Sejmu”39. 

Znaczną rezerwę wobec zapowiedzi uzdrowienia sytuacji zachowywał 
przywoływany już Zdanowski. Otóż pod datą 14 marca 1919 r. zanotował: 
„W Warszawie znowu stwierdzono udział milicji ludowej w napadzie ban-
dyckim. Nie dość na tym. Towarzysze przyszli potem z  oddziałem odbi-
jać aresztowanych kolegów. W  Lublinie z  okazji przedwczorajszego straj-
ku milicja ludowa rozpędziła robotników w  fabryce Laśkiewicza, każąc 
im strajkować. [Milicjanci] Dowodzili przy tym, że są właśnie od takiego 
bronienia praw ludu. Są tu zupełnie logiczni. Taka była prakoncepcja, ale 
co na to p.  Wojciechowski? Czy jemu też wystarczają, tak jak mnie mu-
szą wystarczać, zapewnienia tow[arzysza] Jura (szefa państwowej służby 
bezpieczeństwa, Gorzechowskiego), że wszystko idzie ku lepszemu i że się 
milicję ludową bierze w karby? Gorzechowski mówił do mnie jak rzetelny 
państwowiec, ale równocześnie dowiaduję się, że są w toku przebudowania 

39 „Sprawozdanie stenograficzne z  16. Posiedzenia Sejmu Ustawodawczego” z  dn. 20 III 
1919 r., łam 869–870.
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służby bezpieczeństwa, ale z poddaniem mu żandarmerii. Przy tym wietrzy-
my w  powietrzu usunięcie co tęższych ludzi i  dążność do zrobienia kadr 
właśnie z milicji ludowej”40. 

Ostatecznie zdecydowano się na likwidację dotychczasowych cywilnych 
organów bezpieczeństwa, ograniczenie uprawnień żandarmerii do osób woj-
skowych i  utworzenie nowej instytucji. 16 maja 1919 r. odbyło się w  Sejmie 
pierwsze czytanie projektu o utworzeniu Straży Bezpieczeństwa, przygotowa-
nego przez komendanta głównego Policji Komunalnej i Milicji Ludowej Kazi-
mierza Młodzianowskiego i szefa Sekcji II MSW Stefana Urbanowicza. Pod-
czas sejmowej debaty minister Wojciechowski argumentował: „Opracowanie 
ustawy o straży bezpieczeństwa wywołane zostało palącą potrzebą uzdrowienia 
i uregulowania stosunków, panujących w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Istnienie różnorodnych organów bezpieczeństwa pu-
blicznego jako to: policji komunalnej, milicji ludowej, żandarmerii polowej, 
straży kolejowej itp., zorganizowanych na zasadach odmiennych, a często na-
wet wzajemnie się wykluczających, bez ściśle określonej kompetencji każdego 
z tych organów wywołuje nieuniknione tarcia, szkodliwą rywalizację i wymaga 
utworzenia jednolitego organu bezpieczeństwa publicznego, przystosowanego 
ściśle do warunków i potrzeb państwa polskiego”41.

Straż miała być państwową organizacją bezpieczeństwa publicznego, al-
bowiem dotychczasowa praktyka pokazała, że formacje samorządowe nie 
były odpowiednio przygotowane do realizacji takich zadań. Nowa formacja 
miała je wykonywać nie tylko w imieniu władz państwowych, ale również 
właśnie samorządowych. Wojciechowski wspominał: „W projekcie ustawy 
policję nazwałem rozmyślnie «Straż Bezpieczeństwa», ponieważ ludzie war-
tościowi, których chciałem pozyskać dla tej służby, wzdragali się na sam 
wyraz «policja», poprzednio zaś chętnie służyli w  strażach obywatelskich, 
jakie powstawały w okresie okupacji”42. Ostatecznie, na wniosek Sejmowej 
Komisji Administracyjnej, zmieniono jednak nazwę na „Policja Państwo-
wa”. Przymiotnik „państwowa” dodano dla podkreślenia jej państwowego, 
scentralizowanego charakteru. Co ciekawe, minister, znając już ustalenia 
prac komisji, zdecydował się na wydanie pierwszych aktów wykonaw-
czych związanych z tworzeniem nowej formacji, zanim jeszcze Sejm przyjął 
ustawę43. Ostatecznie również w niepodległej Rzeczypospolitej przeważyła 
więc koncepcja cywilnej, ogólnopaństwowej i  scentralizowanej formacji 

40 Dziennik Juliusza Zdanowskiego..., s. 167.
41 „Sprawozdanie stenograficzne z  39 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego” z  dn. 16 V 
1919 r., łam XXXIX/4–XXXIX/5.
42 S. Wojciechowski, Moje wspomnienia..., s. 87.
43 Ibidem, s. 88.
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bezpieczeństwa publicznego. Jak się jednak okazało, nie objęła swym zasię-
giem całego terytorium państwa (o czym poniżej).

24 lipca 1919 r. Sejm uchwalił ustawę o Policji Państwowej, która jako 
organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych miała za zadanie 
ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Została zorgani-
zowana i wyszkolona na wzór wojskowy, a jej terenową organizację przysto-
sowano do podziału administracyjnego kraju. Na czele policji stał komen-
dant główny, podlegający ministrowi spraw wewnętrznych44.

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (zwalczanie prze-
stępczości kryminalnej/pospolitej i antypaństwowej/politycznej) policja zo-
stała podporządkowana przedstawicielom rządu, tj. wojewodom – w woje-
wództwach i starostom – na terenie powiatów. To władze administracyjne 
były więc odpowiedzialne za kreowanie polityki bezpieczeństwa i stanowiły 
ośrodek decyzyjny. Organa policyjne zobowiązane były natomiast do wy-
konywania ich poleceń. Należy zaznaczyć, że właśnie zasad tego procesu 
decyzyjnego bardzo często nie uwzględniano przy ocenie działań policji, 
obarczając ją winą za rozpraszanie demonstracji czy likwidowanie strajków. 
Ponadto podczas prowadzenia dochodzeń policja podlegała urzędom wy-
miaru sprawiedliwości45. 

Policję Państwową zorganizowano początkowo w  pięciu wojewódz-
twach: białostockim, kieleckim, lubelskim, łódzkim i  warszawskim oraz 
mieście stołecznym Warszawie. Wraz z wprowadzaniem polskiej władzy na 
kolejne tereny II Rzeczypospolitej rozszerzano jej organizację. W grudniu 
1919 r. MSW przejęło na swój etat funkcjonariuszy Żandarmerii Krajowej 
i policji wojskowej w Galicji. Na czele policji na obszarze byłej Galicji po-
stawiono komendanta PP dla byłej Galicji, mianowanego przez ministra 
spraw wewnętrznych46. Jednocześnie utworzono tam trzy tymczasowe ko-
mendy okręgowe – lwowską, krakowską i przemyską47. Po utworzeniu wo-
jewództw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i  tarnopolskiego 
w  grudniu 1920 r. oraz ustanowieniu władz wojewódzkich w  marcu na-
stępnego roku dokonano reorganizacji i ostatecznego utworzenia komend 

44 „Sprawozdanie stenograficzne z  76 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego” z  dn. 24 VII 
1919 r., łam LXXVI/4–LXXVI/26; Ustawa o  Policji Państwowej z  24.07.1919 r. (DzPPP 
z 1919 r., nr 61, poz. 363).
45 Ustawa o Policji Państwowej z 24.07.1919 r. (DzPPP z 1919 r., nr 61, poz. 363).
46 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych 
w przedmiocie wcielenia żandarmerii krajowej i policji wojskowej na obszarze byłej Galicji do 
Policji Państwowej na zasadzie art. 3–go Przep. Przejściowych do Ustawy o Policji Państwowej 
z dnia 24-go lipca 1919 r. (DzPPP nr 61, poz. 363 z 12 XI 1919 r.); opublikowany także: (Dzien-
nik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: DzURP) z 1919 r., nr 87, poz. 475).
47 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 XI 1919 r. (DzURP z 1919 r., nr 91, 
poz. 494).
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okręgowych w  Krakowie, Lwowie, Tarnopolu i  Stanisławowie48. Z  kolei 
w czerwcu 1920 r. wszelkie organa porządkowe działające na terenie Wiel-
kopolski i Pomorza zostały wcielone do PP i przeszły na etat resortu spraw 
wewnętrznych. Utworzono także stanowisko komendanta Policji Państwo-
wej dla byłej Dzielnicy Pruskiej, jako pomocnika komendanta głównego49. 
W  maju 1921 r. Komenda PP b. Dzielnicy Pruskiej została zlikwidowana, 
a komendy okręgowe PP w Poznaniu i Toruniu zostały podporządkowane 
Komendzie Głównej Policji Państwowej w Warszawie50. 

Dopiero po zakończeniu działań wojennych z  bolszewikami można było 
rozpocząć wprowadzanie instytucji policyjnych na terenach wschodnich. 
W grudniu 1920 r. powołano komendy okręgów: wołyńskiego w Łucku, po-
leskiego w Brześciu Litewskim i nowogródzkiego w Nowogródku51. Po włą-
czeniu Litwy Środkowej do Polski w 1922 r. policja Litwy Środkowej została 
podporządkowana komendzie w Wilnie, która następnie weszła w skład PP52. 

Policji Państwowej nie powierzono natomiast zabezpieczenia wojewódz-
twa śląskiego. Otóż konsekwencją nadania polskiej części Śląska autonomii 
było utworzenie tam w 1922 r. Policji Wojewódzkiej (Policji Województwa 
Śląskiego). Co prawda wzorowanej na organizacji PP, ale podlegającej wo-
jewodzie śląskiemu urzędującemu w Katowicach i stanowiącej odrębną or-
ganizację bezpieczeństwa publicznego53. Dlatego też rok 1922 uznać należy 

48 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w  przedmiocie utworzenia Komend 
okręgowych policji państwowej dla Województw: Lwowskiego, Krakowskiego, Stanisławow-
skiego i Tarnopolskiego (DzURP z 1921 r., nr 21, poz. 122).
49 Rozporządzenie o tymczasowej organizacji Policji Państwowej byłej Dzielnicy Pruskiej, 
Dziennik Urzędowy Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (dalej: DzUMbDP) z 1920 r., nr 13, 
poz. 114; Rozporządzenie o wprowadzeniu ustawy z dnia 24 VII 1919 r. o policji państwowej 
(DzPPP nr 61, poz. 363) do b. dzielnicy pruskiej (DzUMbDP z 1920 r., nr 31, poz. 264).
50 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej: AP w Bydgoszczy), Okręgowa Komenda Po-
licji Państwowej w Toruniu (dalej: OKPPT), sygn. 13, Rozkaz nr 6 Dowództwa Korpusu ŻK 
b. Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu z 21 VI 1920 r., k. 28–29.
51 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 XII 1920 r. w przedmiocie rozcią-
gnięcia mocy obowiązującej ustawy o policji państwowej z 24 VII 1919 r. (DzPPP z 1919  r., 
nr 61, poz. 363), na obszarach okręgów administracyjnych Wołyńskiego, Poleskiego i Nowo-
gródzkiego (DzURP z 1921 r., nr 3, poz. 15).
52 Szerzej na ten temat zob. W. Strzelecki, Bezpieczeństwo..., s. 182; A. Misiuk, Policja Pań-
stwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996, s. 29–55.
53 Rozporządzenie z  dnia 17 VI 1922 r. w  przedmiocie organizacji Policji Województwa 
Śląskiego, Dziennik Ustaw Śląskich (dalej: DzUŚl) z 1922 r., nr 1, poz. 4; Przepisy przejścio-
we do rozporządzenia o Policji Wojewódzkiej (DzUŚl z 1922 r., nr 1, poz. 5); J. Mikitin, Ge-
neza instytucji policyjnych na Śląsku w latach 1918–1922 [w:] Administracja bezpieczeństwa 
na terenie województwa śląskiego w latach 1922–1939, red. D. Gregorczyk, A. Osierda, Biel-
sko-Biała 2010, s. 69–76; idem, Policja Województwa Śląskiego 1922–1939 [w:] Administracja 
bezpieczeństwa..., s. 77–97.
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za istotną cezurę w  kształtowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego 
II  Rzeczypospolitej.

Służba policyjna opierała się na systemie prewencyjno-represyjnym. 
Specyficzne zadania w tej materii wykonywała policja polityczna (defensy-
wa policyjna) oraz służba śledcza (policja kryminalna)54. Funkcjonariusze 
defensywy tworzyli wyspecjalizowane jednostki przeznaczone do zwal-
czania działalności antypaństwowej. Szczególną uwagę przywiązywano do 
śledzenia wszelkich przejawów życia politycznego, społecznego, narodowo-
ściowego i zawodowego, o  ile ze względu na swój charakter, tendencje lub 
taktykę zagrażały całości, ustrojowi lub bezpieczeństwu Rzeczypospolitej. 
Niezmiernie istotne było zwalczanie bolszewizmu, dlatego też stale prowa-
dzono rozpoznanie osób podejrzanych o tę działalność, zakładano ich ewi-
dencję, a także przygotowywano wnioski o aresztowanie lub wydalenie poza 
granice państwa polskiego55. 

Bardzo często zadania realizowane przez członków policji politycznej 
były zbieżne, lub wręcz pokrywały się, z  zadaniami wykonywanymi przez 
organa wojskowej defensywy. Dlatego też w 1921 r. dokonano rozdzielenia 
ich kompetencji. Aktywność organów wywiadu i kontrwywiadu wojskowe-
go ukierunkowano na działania ofensywne (wywiad płytki i głęboki) oraz 
defensywne, w postaci zwalczania antypolskiej działalności obcych państw. 
Z kolei policjantom przypadła ochrona bezpieczeństwa politycznego na te-
renie kraju56. Z punktu widzenia interesów państwa konieczna była jednak 
ich ścisła współpraca. Wykraczając poza przyjętą w niniejszym tekście ce-
zurę końcową, należy zaznaczyć, że w 1924 r. minister spraw wewnętrznych 
zobowiązał podległych funkcjonariuszy do udzielania pomocy wojskowym 
organom wywiadu i kontrwywiadu, która obejmowała między innymi: 
1) prowadzenie wywiadu politycznego i inwigilacji osób wskazanych przez 

władze wojskowe;
2) współpracę z właściwymi Dowództwami Okręgów Korpusów w zwalcza-

niu szpiegostwa;
3) udostępnianie wojsku materiałów inwigilacyjnych i ewidencyjnych;
4) dostarczanie do placówek kontrwywiadu wojskowego dezerterów z ob-

cych armii oraz funkcjonariuszy władz radzieckich przekraczających 
nielegalnie granicę;

54 R. Litwiński, Początki defensywy policyjnej w województwie lubelskim (1919–1923), „Res 
Historica” 2000, t. 11, s. 21–48.
55 AP w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lublinie (dalej: KWPPL), 
sygn. 5, Instrukcja dodatkowa do przepisów o organizacji urzędów śledczych i organizacji 
Głównej Komendy Policji Państwowej, k.  2–3; R. Litwiński, W  imię polskiej racji stanu..., 
s. 399–420; idem, Policja Państwowa wobec ruchu komunistycznego..., s. 175–194.
56 A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 15–17.
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5) pozyskiwanie informacji natury wojskowej od ludzi przekraczających 
granicę. 
Poza tym organa policyjne pełniące służbę na granicy państwowej zo-

bowiązano do przekazywania danych o służbie granicznej, zmianie o cha-
rakterze wojskowym w pobliżu granicy, osobach nadających się do wyko-
rzystania jako wywiadowcy i  informatorzy oraz współdziałaniu w  służbie 
kontrwywiadowczej w celu zapobieżenia działalności szpiegowskiej57. 

Z kolei służba śledcza stanowiła specjalny pion, który był przeznaczony 
do walki z przestępczością pospolitą (kryminalną). W trakcie wykonywania 
tych czynności jej funkcjonariusze byli podporządkowani władzom sądo-
wym i  prokuratorskim, stosownie do odpowiednich przepisów ustaw po-
stępowania karnego. Zadania w zakresie zapobiegania przestępstwom, ich 
ujawniania i  ścigania prowadziły wszystkie jednostki wykonawcze policji. 
Na terenach powiatów, gdzie stan przestępczości nie wymagał utrzymywa-
nia placówki śledczej, czynności te realizowali funkcjonariusze mundurowi. 
W powiatach charakteryzujących się większym zagrożeniem umieszczano 
wyszkolonych specjalistów, których przydzielano do poszczególnych ko-
mend lub do specjalnych jednostek śledczych58. Zaznaczyć należy, że usta-
wowe zadania policji ulegały często rozszerzeniu, co było związane z  ów-
czesną sytuacją społeczno-polityczną. Pojawiały się nowe obowiązki, będące 
niejako nakazem chwili, u podłoża których leżał szeroko rozumiany interes 
państwowy. Nie ulega wątpliwości, że także oddziały żandarmerii w pierw-
szych miesiącach II Rzeczypospolitej odgrywały istotną rolę w kwestii bez-
pieczeństwa publicznego. Jednak ze względu na problemy z  tworzeniem 
instytucji państwowych, również w tym przypadku mieliśmy do czynienia 
z dużym chaosem organizacyjnym. W każdym z byłych zaborów żandarme-
rię organizowano w inny sposób. Początkowo, poza Wielkopolską, zadania 
z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywała nie tylko w stosunku do 
wojskowych, ale również osób cywilnych. W kwietniu 1919 r. na terenach 
byłego Królestwa Polskiego żandarmeria została podporządkowana Mini-
sterstwu Spraw Wojskowych. W  konsekwencji, Dowództwu Żandarmerii 
Wojskowej podlegały cztery okręgi: warszawski, lubelski, kielecki i  łódzki, 
a uprawnienia żandarmów ograniczono do osób wojskowych, pozostawia-
jąc cywili w gestii organów policyjnych59. 

57 R. Litwiński, Współpraca Policji Państwowej z Oddziałem II Sztabu Generalnego w zwal-
czaniu działalności antypaństwowej w  II RP [w:] Polski wywiad wojskowy 1918–1945, red. 
P.  Kołakowski, A. Pepłoński, Toruń 2006, s. 367–369.
58 Służba śledcza, Warszawa 1920, s, 3; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4  I 
1922 r. o organizacji urzędów śledczych (DzURP z 1922 r., nr 7, poz. 54). 
59 AP w Bydgoszczy, OKPPT, sygn. 1, Organizacja żandarmerii XI 1918 – IV 1919, k. 1–26.
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Nie dość, że na odmiennych zasadach żandarmeria była organizowana 
w  Małopolsce, to jeszcze w  tym przypadku różnice występowały pomiędzy 
Małopolską Wschodnią a Małopolską Zachodnią. Na zachodzie przejmowa-
no władzę bezpieczeństwa po austriackiej Żandarmerii Krajowej. Głównym 
inicjatorem była w tym przypadku Polska Komenda Wojskowa w Krakowie, 
która powołała do życia Straż dla Galicji i Śląska. W zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego podporządkowano ją Polskiej Komisji Likwidacyjnej 
w Krakowie, a pod względem wojskowym i administracyjnym – odpowiednim 
okręgowym dowództwom Straży w Krakowie, Będzinie, Cieszynie, Tarnowie, 
Rzeszowie, Nowym Sączu, Wadowicach i Sanoku. Pod koniec grudnia 1918 r. 
Straż została przemianowana na Żandarmerię, a jej dowództwo podlegało od 
tego momentu Dowódcy Okręgu Generalnego Kraków60.

We wschodniej części Małopolski żandarmerię formowano w  trakcie 
walk z  Ukraińcami. We Lwowie utworzono Dowództwo Żandarmerii na 
Galicję Wschodnią. Podlegało ono Armii „Wschód” i tworzyło na wzór au-
striacki dowództwa okręgowe, powiatowe i posterunki. Było ono niezależ-
ne od dowództw w Krakowie i Warszawie. Ostatecznie pod koniec 1919 r. 
z  dotychczasowej Żandarmerii na terenie Małopolski utworzono Żandar-
merię Wojskową i  Żandarmerię Polową, a  część żandarmów wstąpiła do 
Policji Państwowej61. 

W Wielkopolsce żandarmeria od samego początku zajmowała się wy-
łącznie sprawami wojskowymi. Po wybuchu powstania funkcjonowała 
jako Żandarmeria Polowa, a  jej organizacja opierała się siłą rzeczy na 
wzorcach niemieckich i  podlegała dowódcy Frontu Wielkopolskiego62. 
Z kolei na Pomorzu Żandarmeria Krajowa pełniła służbę bezpieczeństwa 
wobec ludności cywilnej jako organ wykonawczy cywilnych władz admi-
nistracyjnych (wojewody, starosty), a Żandarmeria Polowa zajmowała się 
tymi kwestiami w stosunku do władz i osób wojskowych63.

60 Ibidem. Na temat dziejów żandarmerii na przełomie 1918 i 1919 r. zob. m.in.: J. Suliń-
ski, Kompetencje żandarmerii w okresie dwudziestolecia międzywojennego [w:] Żandarmeria 
Wojskowa w  systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, red. B. Wiśniewski, P. Płon-
ka, Mińsk Mazowiecki 2010, s. 39–43, 47–48; G. Ratajczyk, Żandarmeria Wojska Polskiego 
II Rzeczypospolitej, Toruń 2004, s. 48–87; L. Kania, W cieniu Orląt Lwowskich. Polskie sądy 
wojskowe, kontrwywiad i  służby policyjne w bitwie o Lwów 1918–1919, Zielona Góra 2008, 
s.  222–245; M.  Przeniosło, Straż bezpieczeństwa i  straże obywatelskie w  Galicji Zachodniej 
w latach 1918–1919 [w:] Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje milicyjno-policyjne ziem 
polskich od czasów najdawniejszych do współczesności, red. A. Duszyk, K. Latawiec, Radom 
2009, s. 95–100.
61 Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie, f. 121, op. 1, sp. 1109, Krótki 
szkic służby bezpieczeństwa we Lwowie – październik 1924 r., k. 68–88.
62 AP w Bydgoszczy, OKPPT, sygn. 1, Organizacja żandarmerii XI 1918 – IV 1919, k. 1–14.
63 AP w Bydgoszczy, OKPPT, sygn. 13, Rozkaz nr 10 2 Brygady (Pomorskiej) Żandarmerii 
Krajowej b. Dzieln. Prusk., Poznań 14 I 1920 r., k. 10.
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W pierwszych miesiącach odrodzonej Rzeczypospolitej nie bez znacze-
nia był fakt występowania kilku rodzajów żandarmerii, bardzo często dzia-
łających w sposób nieskoordynowany. Można więc rzec, że mieliśmy w tym 
przypadku do czynienia z podobną sytuacją jak przy cywilnych instytucjach 
policyjnych. Jednak nierzadko żandarmeria, a właściwie żandarmerie, były 
jedynymi organami bezpieczeństwa publicznego na danym terenie. W kon-
sekwencji do jej najważniejszych zadań zaliczyć możemy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa publicznego (cywilnego i wojskowego);
2) ochronę majątków ziemskich;
3) rozbrajanie ludności oraz Milicji Ludowej;
4) wspieranie władz administracyjnych;
5) prowadzenie wywiadu politycznego;
6) zwalczanie wszelkiej działalności antypaństwowej;
7) współpracę z wojskowymi organami kontrwywiadu;
8) kontrolę osób wojskowych i cywilnych;
9) kontrolę ruchu granicznego;
10) walkę z przestępczością pospolitą;
11) kontrolę poborowych;
12) poszukiwanie dezerterów;
13) ochronę szlaków komunikacyjnych;
14) wykonywanie poleceń starostów w zakresie administracji i bezpieczeń-

stwa publicznego64.
Jak już wspomniano uprzednio, od kwietnia 1919 r. rozpoczął się proces 

ograniczania kompetencji żandarmerii do spraw ściśle wojskowych.
Znacznie dłużej przebiegał proces wypracowywania koncepcji zabezpie-

czenia granic państwowych odrodzonej Rzeczypospolitej. Jak zaznaczył Piotr 
Majer, uznać to należy przede wszystkim za konsekwencję długotrwałego pro-
cesu kształtowania obszaru państwa oraz wynik odmiennego traktowania po-
szczególnych linii granicznych. W konsekwencji mieliśmy do czynienia zarów-
no z różnorodnością formacji, jak i skomplikowanym systemem podległości65. 
Początkowo za te zagadnienia odpowiadało wojsko. Następnie w Ministerstwie 
Aprowizacji przygotowano projekt powołania Straży Gospodarczo-Wojskowej, 
a  w  Ministerstwie Skarbu – Straży Skarbowej. W  grudniu 1918 r. powołano 
jednak do życia Straż Graniczną, którą stworzono z oddelegowanych oddzia-
łów wojskowych, oddanych do dyspozycji ministra aprowizacji. Jej zadaniem 
było zabezpieczenie granic państwa przed nielegalnym wywozem artykułów 
spożywczych i pierwszej potrzeby66. Wkrótce zmieniono jednak jej nazwę na 

64 AP w Bydgoszczy, OKPPT, sygn. 1, Organizacja żandarmerii XI 1918 – IV 1919, k. 1–26.
65 P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne..., s. 165.
66 Dekret tymczasowy Naczelnika Państwa w sprawie utworzenia straży granicznej (DzURP 
z 1918 r., nr 21, poz. 70).
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Wojskową Straż Graniczną i podporządkowano Ministerstwu Spraw Wojsko-
wych. Nie była to ostatnia modyfikacja, albowiem w marcu 1920 r. formację 
przemianowano na Strzelców Granicznych. Rok później zadania graniczne 
przejęły z kolei Bataliony Wartownicze, ale w kwietniu 1921 r. przekształco-
no je w Bataliony Celne podporządkowane Ministerstwu Skarbu, które pełniły 
służbę na granicy: południowej, zachodniej i północno-zachodniej. W następ-
nym roku Bataliony zamieniono w Straż Celną, do której zadań zaliczono nad-
zór nad ruchem osobowym i towarowym, zwalczanie przemytu oraz sprawy 
bezpieczeństwa publicznego w pasie granicznym67.

Skomplikowany był również proces kształtowania formacji granicznych na 
granicy wschodniej. Został on zapoczątkowany w czerwcu 1921 r., gdy Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych zdecydowało się powierzyć ochronę Batalionom 
Celnym sformowanym przez wojsko z  Batalionów Wartowniczych i  Bata-
lionów Etapowych, w przekazanym do dyspozycji ministra skarbu. Ochro-
ną zakresie spraw politycznych miały się zajmować z kolei organa policyjne. 
W konsekwencji swoje struktury na wschodzie posiadały aż trzy resorty: spraw 
wojskowych, skarbu i spraw wewnętrznych, co rzecz jasna pociągało za sobą 
problemy kompetencyjne. Dlatego też w listopadzie całokształt zadań związa-
nych z  zabezpieczeniem granicy objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
które realizowało swoje zadania poprzez wojewodów i starostów. W ramach 
doskonalenia systemu w maju 1922 r. Bataliony Celne przekształcono w Straż 
Graniczną podległą resortowi spraw wewnętrznych, którą wspomogli funkcjo-
nariusze Policji Państwowej. W  dalszym jednak ciągu poszukiwano modelu 
skutecznej ochrony granic. Dlatego też rok później te zadania powierzono po-
licji, a w 1924 r. Korpusowi Ochrony Pogranicza68.

Elementem dbałości o  bezpieczeństwo wewnętrzne, który jednakże 
wzbudzał zawsze emocje i to nie tylko w szeregach przeciwników politycz-
nych, była możliwość wprowadzenia przez władze państwowe stanu wyjąt-
kowego. Z chwilą jego ogłoszenia ministrowi lub wyznaczonemu przez nie-
go komisarzowi nadzwyczajnemu przysługiwało prawo: 
1) wydawania nadzwyczajnych rozporządzeń w  zakresie utrzymania bez-

pieczeństwa publicznego; 
2) wymierzania za złamanie tych rozporządzeń kary do wysokości trzech 

miesięcy więzienia lub trzech tysięcy marek grzywny, z zamianą grzyw-
ny na areszt do trzech miesięcy w przypadku niewypłacalności; 

67 P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne..., s. 166.
68 Ibidem, s.  168–169; R. Litwiński, Służba graniczna Policji Państwowej i  Policji Woje-
wództwa Śląskiego w  II Rzeczypospolitej – zarys problematyki [w:] Dzieje organizacji pol-
skich formacji ochrony granic. Od obrony potocznej do II wojny światowej, red. A. Gosław-
ska-Hrychorczuk, Kętrzyn 2007, s. 108; J. Prochwicz, Policja Państwowa w ochronie granicy 
wschodniej 1923–1926 [w:] 225 lat policji w Polsce. Geneza i  ewolucja policji, red. P. Majer, 
M.  Seroka, Olsztyn 2017, s. 113–132.
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3) zakazywania wieców, zebrań, zgromadzeń i pochodów publicznych oraz 
rozpraszania siłą zbrojną tych, którzy nie zastosowali się do zakazów; 

4) zarządzania rewizji i  tymczasowego internowania osób zagrażających 
bezpieczeństwu publicznemu; 

5) zarządzania konfiskaty wydawnictw zagrażających bezpieczeństwu pu-
blicznemu i zamykania na czas trwania stanu wyjątkowego drukarni. 
Charakterystyczne dla ówczesnych rozwiązań było również prawo kie-

rowania spraw związanych z przestępczością przeciwko własności, bezpie-
czeństwu publicznemu lub osobistemu do doraźnych sądów wojskowych69. 

Poza tym minister spraw wewnętrznych w  szczególnych przypadkach, 
gdy podległe mu organa nie były w  stanie zapewnić bezpieczeństwa pu-
blicznego, mógł za wiedzą rządu zażądać wsparcia ze strony oddziałów woj-
skowych70. Takie rozwiązanie mogło jednak nastąpić w  ściśle określonych 
warunkach:
1) dla celów zapobiegawczych i ratowniczych podczas klęsk żywiołowych;
2) w celu uprzedzenia lub stłumienia zbiorowych aktów gwałtu publiczne-

go, zbrojnych wystąpień przeciwko państwu, bezpieczeństwu życia i ca-
łości mienia obywateli;

3) we wszystkich innych wypadkach, przewidzianych w  poszczególnych 
ustawach administracyjnych lub sądowych71.
Ważną rolę w interesującej mnie problematyce odegrały również regula-

cje o zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i utrzymaniu porządku publicz-
nego. Minister spraw wewnętrznych Wojciechowski wspominał: „W czasie 
obrad nad tym projektem w komisji sejmowej oświadczyłem, że uważam za 
niezbędne danie rządowi upoważnienia do ograniczenia niektórych praw 
obywatelskich. Znaczna większość posłów w  komisji uznała za słuszne 

69 Dekret o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z 2 I 1919 r. (DzPPP z 1919 r., nr 1, poz.  79); 
Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego w War-
szawie, Łodzi i niektórych powiatach (Dz. P. z 1919 r., nr 53, poz. 337); W. Czapiński, Bez-
pieczeństwo, spokój i  porządek publiczny w  naszem..., s.  318. O  towarzyszących emocjach 
w  trakcie prac nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego wspominał chociażby S. Wojcie-
chowski, Moje wspomnienia..., s. 28, 32–37, 39–41; L. Mażewski, Bezpieczeństwo publiczne. 
Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918–
2009, Toruń 2010, s. 28–36.
70 Dekret o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych z 2 I 1919 r. (DzPPP z 1919 r., 
nr  1, poz. 80); W. Czapiński, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszem..., s. 318.
71 Rozporządzenie Rady Ministrów o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku 
publicznego z  18 IV 1919 r. (DzPPP z1919 r., nr 35, poz. 276); E. Jaroszuk, Żandarmeria 
Wojskowa w  latach 1921–1939, Kraków 2009, s. 340–342; T. Banaszek, Służba asystencyjna 
Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej – przyczynki źródłowe, „Świętokrzyskie Studia Archi-
walno-Historyczne” 2016, t. V, s. 272–274; P. Hac, Asystencja wojskowa w II RP, cz. I: Przepi-
sy regulujące i zasady udzielania, „Bellona” 2017, nr 3, s. 116–121; idem, Asystencja wojskowa 
w II Rzeczypospolitej, cz. II: Aspekty praktyczne, „Bellona” 2017, nr 4, s. 52–53, 56–57.
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udzielenie rządowi takiego pełnomocnictwa. Tylko skrajna lewica stawia-
ła ciągłe przeszkody i  w  ostatniej chwili starała się odwlec uchwalenie tej 
ustawy”72. A podczas sejmowej już debaty wyraźnie podkreślił, że uchwale-
nie tych zapisów to po prostu konieczność państwowa i element utrwalania 
niepodległości Rzeczypospolitej73.

Ostatecznie ustawa została przyjęta dzięki poparciu udzielonemu przez 
ugrupowania prawicowe i  centrowe, a  na jej podstawie Rada Ministrów 
upoważniła Wojciechowskiego do wydania zarządzeń wyjątkowych na czas 
od 2 sierpnia do 2 listopada74. W celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa 
i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny wspomniane zarządze-
nia obejmowały:
1) wysiedlanie z granic państwa obcokrajowców;
2) pozbawianie wolności obywateli na czas nie dłuższy niż 3  miesiące;
3) konfiskowanie i zawieszanie wydawnictw i czasopism;
4) rewizje i poszukiwania;
5) wydawanie zezwoleń na organizowanie manifestacji ulicznych, pocho-

dów i  wszelkich zgromadzeń pod gołym niebem oraz kontrolę zebrań 
w lokalach zamkniętych;

6) wydawanie decyzji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa 
lub porządku publicznego75.
Podsumowując rozważania dotyczące planów zapewnienia bezpieczeń-

stwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej, należy zaznaczyć, iż za pierwsze 
metodyczne koncepcje uznać należy te, które pojawiły się na początku 
1917 r. wraz z  Tymczasową Radą Stanu. Wcześniejsze bowiem działania, 
podejmowane od 1914 r. w  różnych częściach Królestwa Polskiego, były 
konsekwencją jedynie spontanicznych, choć z pewnością niezmiernie waż-
nych kroków inicjowanych przez działaczy politycznych i społecznych. 

Jednak to dopiero w 1918 r. pod auspicjami Rady Regencyjnej rozpoczęto 
prace, których efekty można było zaobserwować w Polsce odrodzonej. O ile 
u schyłku Wielkiej Wojny zastanawiano się, czy za bezpieczeństwo wewnętrzne 
powinna odpowiadać instytucja państwowa, czy liczne formacje samorządo-
we, o tyle po odzyskaniu niepodległości doszły kolejne wątpliwości. Zaczęto 
bowiem rozważać, czy organizacja bezpieczeństwa publicznego powinna mieć 
charakter cywilny i  podlegać resortowi spraw wewnętrznych, czy też może 
wojskowy z  podporządkowaniem stosownym władzom wojskowym. Jakby 

72 S. Wojciechowski, Moje wspomnienia..., s. 98–99.
73 Ibidem; „Sprawozdanie stenograficzne z 76 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego” z dn. 
24 VII 1919 r., łam LXXVI/57–LXXV/59; L. Mażewski, Bezpieczeństwo publiczne..., s. 36–40.
74 S. Wojciechowski, Moje wspomnienia..., s. 101.
75 Ustawa z 25 VII 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzyma-
nia porządku publicznego w czasie wojny (DzPPP z 1919 r., nr 61, poz. 364).
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tego było mało, to pojawiały się również głosy kwestionujące w ogóle potrzebę 
istnienia organizacji bezpieczeństwa. W  konsekwencji proces wyłaniania ta-
kiej formacji był długotrwały. Co prawda obfitował na przełomie 1918 i 1919 r. 
w  liczne rozstrzygnięcia prawne, które może i  wzbudzały wówczas pewne 
emocje, ale z pewnością stanowiły elementy szerszego konceptu. Ostatecznie 
zdecydowano się bowiem na utworzenie cywilnej, scentralizowanej formacji 
ogólnopaństwowej – Policji Państwowej, której oddano pieczę nad bezpie-
czeństwem publicznym, porządkiem i  spokojem w  państwie. Obok niej, na 
obszarze województwa śląskiego, powołano wzorowaną na niej, ale całkowicie 
niezależną Policję Wojewódzką. Obie formacje w zakresie szeroko rozumianej 
służby bezpieczeństwa od samego początku podporządkowano władzom ad-
ministracji państwowej.

STRESZCZENIE

Rober t  L itwiński , O bezpieczeństwo wewnętrzne odrodzonej 
Rzeczypospolitej (1917–1922)

Termin „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest w przypadku moich rozważań sfor-
mułowaniem jedynie umownym, które u schyłku lat Wielkiej Wojny i początków 
II Rzeczypospolitej trudno było odpowiednio zdefiniować. Nierzadko określenie to 
stosowano wymiennie z „bezpieczeństwem publicznym”. Podkreślić przy tym na-
leży, że używając w tytule sformułowania „o bezpieczeństwo wewnętrzne”, zamie-
rzam uwypuklić fakt, że przedmiotem moich rozważań nie jest sam mechanizm 
funkcjonowania „bezpieczeństwa wewnętrznego” w interesującym mnie okresie, ale 
ówczesne koncepcje dotyczące zorganizowania modelu tegoż bezpieczeństwa i spo-
sób wprowadzania go w życie. 

Ustalając okres moich zainteresowań, zdecydowałem się na lata 1917–1922. 
Pierwsza cezura związana jest z pierwszymi pracami koncepcyjnymi w łonie Tym-
czasowej Rady Stanu, gdy wniesiono pod obrady wniosek w  sprawie utworzenia 
Krajowej Straży Bezpieczeństwa Publicznego. Z kolei druga cezura wynika ze sfi-
nalizowania procesu organizowania Policji Państwowej i utworzenia Policji Woje-
wództwa Śląskiego.

S łowa  k luczowe :  II Rzeczpospolita, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpie-
czeństwo publiczne, organa bezpieczeństwa publicznego

SUMMARY

Rober t  L itwiński , For homeland security of the reborn Republic 
of  Poland (1917–1922)

The term „homeland security” is in my discussion only conventional phrasing, 
which was hard to define properly towards the end of the Great War and at the 
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beginning of the Second Polish Republic. It was often used interchangeably with 
„public security”. Moreover, it must be highlighted that by using the term „home-
land security” in the title I intend to emphasize the fact that the subject of my pa-
per is not the mechanism of „homeland security” functioning itself in the period of 
interest, but the concepts concerning the organization of the model of this security 
and the way of putting it to life at that time.

While setting the period of my interest, I decided on the years 1917–1922. The 
first caesura is connected with the first conceptual works within the Provisional 
Council of State, when the issue of establishing the National Public Security Guard 
came up for debate. The second caesura results in turn from the finalization of the 
process of organizing the State Police and setting up the Silesian Voivodeship Police.

Keywords : Second Polish Republic, homeland security, public security, public 
security bodies

РЕЗЮМЕ

Ро б ер т Литвиньски,  О внутренней безопасности возрожденной 
Польской Республики (1917–1922)

Понятие „внутренней безопасности” в контексте моих исследований яв-
ляется довольно условным; в годы Второй мировой войны и начала суще-
ствования Второй Речи Посполитой его было трудно сформулировать кор-
ректно. Нередко это определение применялось наряду с термином „общест-
венная безопасность”. Стоит при этом подчеркнуть, что используя в заглавии 
формулировку „о внутренней безопасности”, я намереваюсь обратить особое 
внимание на то, что предмет моего анализа – не сам механизм функциони-
рования „внутренней безопасности” в интересующий меня период, а концеп-
ции того времени, касающиеся организации модели этой безопасности и  спо-
соб внедрения его в жизнь.

Определяя период своих научных интересов, я остановился на 1917–
1922  гг. Первая дата связана с первыми разработками концепции во 
Временном Государственном Совете, когда на рассмотрение было внесено 
предложение о создании народных дружин общественной безопасности. 
Вторая дата относится к финальному моменту процесса организации 
Государственной Полиции и к созданию Полиции Силезского воеводства. 

Ключевые слов а :  Вторая Речь Посполитая, внутренняя безопасность, 
общественная безопасность, органы общественной безопасности
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Arkadiusz Tuliński

Listopad 1918 r. na terenie okupacji 
niemieckiej w wybranych dokumentach 

Polskiej Organizacji Wojskowej z zasobów 
Wojskowego Biura Historycznego

„Następuje powszechne powstanie. Następuje zaatakowanie Niemców 
na wszystkich placówkach tak powszechne, że pod siłą uderzenia upada 
spoistość wojsk niemieckich. [...] Siła zaskoczenia była tak wielka, że liczne 
i dobrze uzbrojone oddziały niemieckich wojsk nie śmiały się przeciwstawić 
znacznie mniej licznym, licho uzbrojonym oddziałom POW [...] Garnizony 
niemieckie poddają się oddziałom POW jeden po drugim, tak że w ciągu 
kilku dni wojsko niemieckie zostało zlikwidowane i rozbrojone”1.

Euforia, jaka zapanowała po odzyskaniu niepodległości, spowodowała 
pewną mityzację wydarzeń z drugiej dekady listopada 1918 r. Mimo ogrom-
nej roli, jaką w  rozbrajaniu wojsk niemieckich odegrała POW, nie tylko 
członkowie tej organizacji brali w nim udział. Niemcy nie wycofali się tak 
szybko2 oraz nie wszystkie jednostki dały się rozbroić i  oddały posiadany 
majątek3, jakby to wynikało z zacytowanego fragmentu opracowania byłego 
komendanta naczelnego POW na okupację niemiecką. Wreszcie, wystąpie-
nie przeciwko okupantowi przyniosło za sobą krwawe ofiary4, nie w pełni 
ujęte w odpowiednim wydawnictwie Wojskowego Biura Historycznego z lat 

1 A. Koc, POW jako ognisko ruchu niepodległościowego, cyt. za: W. Lipiński, Walka zbrojna 
o niepodległość Polski 1905–1918, oprac. M. Gałęzowski, J. Kirszak, Łomianki 2016, s. 237.
2 Zob. np. dokumenty nr 74 i 75.
3 Zob. np. dok. nr 6.
4 O legendzie radosnego rozbrajania Niemców zob. P. Łossowski, Zerwane pęta. Usunięcie 
okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa 1986, s. 5–6; M. Rezler, Polska 
niepodległość 1918, Poznań 2018, s. 215–216. 
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trzydziestych5 ani w najpełniejszej monografii poświęconej omawianym wy-
darzeniom6.

Publikowane raporty POW również nie podają pełnej listy strat z począt-
ków drugiej dekady listopada 1918 r. (sprzed „ofensywy” oddziałów niemiec-
kiego Dowództwa Frontu Wschodniego, tzw. Ober-Ost, mającej miejsce w po-
łowie tegoż miesiąca z Brześcia na Siedlce/Warszawę). W meldunkach wymie-
niano straty własne:

Warszawa 10 XI 1918 r. 1 osoba7;
Jeziorna 11 XI 1918 r. 2 osoby8;
Konin 11? XI 1918 r. od 3 do 10 osób9;
Sieradz 11 XI 1918 r. 5 osób10;
Parysew 11 XI 1918 r. 1–3 osoby11; 
Warszewice 11 XI 1918 r. 1 osoba12;
Ryki 11 XI 1918 r. 1–2 osoby13;
Jadów 11 XI 1918 r. 1 osoba14;
Grajewo 13 XI 1918 r. 1 osoba15.

5 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i  zmarli w  wojnach 1918–1920, Warszawa 1934. 
W publikacji znajduje się dokładny spis obrońców Przemyśla, Lwowa i okolic oraz żołnierzy 
Wojska Polskiego zmarłych z chorób w kraju w 1918 r., tak więc o pominięciu peowiaków 
i innych, rozbrajających Niemców, nie decydowały ew. takie kryteria (zawarte w tytule), jak 
„wojna” (nieuznanie rozbrajania za wojnę) czy „cywil” (nieuznanie rozbrajających za żołnie-
rzy – wśród obrońców Lwowa uwzględniono dzieci). Do wyjątków należą nazwiska np. kpr. 
Stanisława Lenczewskiego z 33 pp, poległego 13 XI 1918 r. w Łapach w walce z żandarmerią 
niem. (Lista strat..., s. 475) oraz szer. Tomasza Koguta z 5 pp Leg., poległego w walce z od-
działami Ober–Ost nad Narwią 21 XI 1918 r. (Lista strat..., s. 374).
6 P. Łossowski, Zerwane pęta...
7 Zob. dok. nr 1.
8 Zob. dok. nr 22.
9 Zob. dok. nr 24, 62, 72 i 96. Według innej publikacji w Koninie zginęło 5, 7 lub 8 osób, 
zob. Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach, oprac. P. Łossowski, P. Stawecki, Warszawa 
1988, s. 203, 206, 236. P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 185, ustala liczbę poległych na 6 osób. 
Różnice mogą wynikać z dodania do poległych tych, którzy zmarli z ran.
10 Zob. dok. nr 24, 48, 62 i 72; P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 179. Zginęli: Bolesław Do-
liński, Antoni Jańczak, Jan Palusiak, Józef Włodarczyk, Andrzej Wroński. 
11 Zob. dok. nr 26 i 73; P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 150.
12 Ibidem.
13 Ibidem. Według innego opracowania zginęły 2 osoby, zob. M. J. Chromiński, Działalność 
III/IX Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej (Siedlce) w  latach 1914–1918 oraz jej wkład 
w powstanie i  organizację 22 Siedleckiego Pułku Piechoty, „Rocznik Archiwalno-Historycz-
ny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2011, nr 4 (33), s. 100; Łossowski, Zerwane pęta..., 
s. 149 podaje nazwiska 2 osób (Józef Kierzkowski, Antoni Żaczek).
14 Zob. dok. nr 45, 52 i 62; P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 150. Poległ peowiak Białobrze-
ski (imienia nie ustalono).
15 Zob. dok. nr 33.
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Wymienione wyżej ofiary to tylko część strat z  początkowego okresu 
rozbrajania Niemców, np. 10 listopada w Stoczku Łukowskim miała zginąć 
1 osoba16, 11 listopada w  Łodzi 5 osób17, w  Warszawie w  sumie ok. 1018, 
11 listopada w Parczewie – 2 osoby19, 12 listopada w Radzyniu 1 osoba20, 
w Łomży 11 listopada min. 1 osoba21, w Radziłowie 11 listopada 1 osoba22, 
w Mławie i Żurominie po 1 osobie23, w Lubiczu 1 osoba24, we Włocławku 
3  osoby25, w Łyszkowicach i Częstochowie po 1 osobie26, w Gąbinie i Żychli-
nie po 2 osoby27, w Chodeczu i Turku po 1 osobie28, w Słupcy 2 i w Kole 429. 

Przypadająca na rok 2018 setna rocznica odzyskania niepodległości 
winna być okazją dla ostatecznego ustalenia liczby oraz imiennej listy po-
ległych zarówno na początku drugiej dekady listopada 1918 r., jak i w dal-
szych dniach w  walkach z  nadciągającymi od strony Brześcia oddziałami 
niemieckiego Frontu Wschodniego.

16 M. J. Chromiński, Działalność..., s.  98; P. Łossowski, Zerwane pęta..., s.  151. Poległym 
był Ignacy Brauliński z  Chyżyn, zob. K. i  E. Kopówka, Bojownikom o  niepodległość Cześć! 
Miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. wojną polsko-bolszewicką 
1920 r. i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na południowo-zachodnim Podlasiu i Wschodnim 
Mazowszu, Siedlce 2001, s. 53.
17 P. Wróbel, Listopadowe dni – 1918. Kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1988, s. 79; P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 145, 146, 148 (5 zabitych, autor podaje nazwi-
ska 2  osób: Edwarda Linke i Bolesława Sałacińskiego); według innego opracowania zginęły 
3  osoby, zob. Listopad 1918 we wspomnieniach..., s. 159.
18 P. Wróbel, Listopadowe dni..., s. 87; P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 139.
19 M. J. Chromiński, Działalność..., s. 101–102.
20 Ibidem, s. 101; według innego opracowania zginęły 3 osoby, zob. P. Łossowski, Zerwane 
pęta..., s. 152 (podaje nazwisko 1 osoby, Józefa Fijałka).
21 Leon Kaliwoda, zob. dok. nr 21; J. Rowiński, Wkład Polskiej Organizacji Wojskowej w od-
zyskanie niepodległości [w:] U progu niepodległości Polski. Wrzesień 1918 – marzec 1919, red. 
S. Biegański, Londyn 1990, s.  94; P. Łossowski, Zerwane pęta..., s.  155 (podaje nazwisko). 
Według wydanej w 1928 r. rocznicowej jednodniówki poległo 6 osób, zob. W dniu 10-lecia 
niepodległości, Łomża, 11 XI 1928 r., b.p.
22 P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 156. Poległ Józef Tyszkiewicz. 
23 Ibidem..., s. 164–165. Zginęli Henryk Sokalski i mieszkaniec Żuromina Pajewski (imienia 
nie ustalono). 
24 Ibidem..., s. 167. Poległ Kazimierz Trzaskalski.
25 Ibidem..., s. 172. 
26 Ibidem, s. 177, 194. Zginęli Kazimierz Gradys, pseud. „Zagłoba” oraz Władysław Zagórski. 
27 Ibidem, s.  177, zob. dok. nr 38. W  Gąbinie polegli Aleksander Rajewski i  Wierzbicki 
(imienia nie ustalono).
28 Zob. dok. nr 38 i 72. W Chodeczu zginął Cezary Myszkiewicz, pseud. „Pułaski”.
29 Zob. dok. nr 72. W sumie na ok. 54–73 poległych w 27 miejscowościach ustalono 23  na-
zwiska.
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Już od 13 listopada dostrzegano niebezpieczeństwo ze strony oddziałów 
Ober–Ost30; następnie oprócz masakry w Międzyrzecu Podlaskim notowano 
zarówno ciągłe starcia z oddziałami polskimi, jak i wyprawy rekwizycyjne. 
Likwidację obecności niemieckiej na ziemiach polskich można zatem po-
dzielić na dwa okresy, pierwszy od ok. 10 do ok. 13 listopada 1918 r. (teren 
Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego i częściowo Inspekcji Etapo-
wej Bug) oraz drugi od ok. 14/16 listopada tr. (teren częściowo Inspekcji 
Etapowej Bug oraz tereny Ober–Ost). Za właściwą datę końcową rozbraja-
nia Niemców zapoczątkowanego 10 listopada 1918 r. można uznać zajęcie 
twierdzy brzeskiej, tj. 10 lutego 1919 r.31

Uwzględnienie zagrożenia ze strony oddziałów Ober–Ost i porównanie 
odległości z  Warszawy do Brześcia i  do Lwowa w  innym świetle ukazuje 
zarzuty stawiane Piłsudskiemu przez oficerów byłych armii zaborczych, ja-
koby niechętnie wysyłał większe oddziały do Małopolski Wschodniej, gdyż 
nie był rzekomo zainteresowany pomocą dla Lwowa32.

Zagrożenie wewnętrzne stanowiły spory, zwłaszcza wzajemna niechęć mię-
dzy POW a oddziałami byłej Polskiej Siły Zbrojnej, prowadząca niekiedy nawet 
do wymiany strzałów33. Z drugiej strony w licznych meldunkach ukazana jest 
zgodna współpraca między tymi dwiema siłami (oraz dowborczykami i in.)34. 
W niniejszym wyborze zamieszczono również rozkazy bądź odezwy wyższych 
dowództw, mające na celu zapobieżenie tarciom i utworzenie jednolitego Woj-
ska Polskiego, co ostatecznie nastąpiło 29 listopada 1918 r.35

Pewne zagrożenie w skali lokalnej mogli stanowić zwolnieni jeńcy, głów-
nie rosyjscy, których liczbę szacowano na ok. milion ludzi36. Powstające 
dopiero państwo zdało ten egzamin znakomicie, tworząc już 11 listopada 
urząd do spraw jeńców i  zapewniając w miarę sprawny i bezpieczny ruch 
jeńców przez terytorium Polski37. 

Przykład ideowości, radości z organizowania wojska czy też życia publicz-
nego w  odrodzonej Rzeczypospolitej może stanowić meldunek komendanta 

30 Zob. np. dok. nr 38.
31 O niepodległą i granice. Komunikaty oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go 1919–1921, oprac. M. Jabłonowski, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk 1999, s. 50. Białystok 
zajęto 19 lutego, Osowiec Niemcy opuścili 22 lutego, O niepodległą..., s. 66, 71.
32 Zob. np. pamiętnik gen. Walerego Maryańskiego „Luźne karty”, t.  2, s.  2, zob. Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich (dalej: ZNiO), sygn. 16265; ZNiO, sygn. 57/98/3, Władysław 
Jędrzejewski, „Front Północny”, s. 173.
33 Zob. dok. nr 25, 44, 51, 58, 61, 62, 84.
34 Zob. dok. nr 4, 8, 16, 19, 34, 38, 51.
35 Zob. dok. nr 17, 54, 69, 95 i 96.
36 P. Wróbel, Listopadowe dni..., s. 99.
37 Zob. dok. nr 48, 60, 61, 70 i 83.
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obwodu radzymińskiego, pisany wieczorem 11 listopada – jak zaznaczył autor 
– „pierwszy raport wojskowy polski przy stole żandarmerii pruskiej”38.

Nawet z tak szczupłego wyboru dokumentów, jak ten, można odczytać trud 
kobiet – kurierek POW w ciężkich warunkach jesieni 1918 r. (przerwy w ko-
munikacji, wielogodzinne podróże, np. z Warszawy do Sosnowca bądź Często-
chowy – kilkunastogodzinne) przewożących rozkazy, raporty i prasę39.

Z kolei głód broni, tak charakterystyczny dla powstań, przebija się 
w wielu triumfalnych meldunkach dotyczących zdobyczy bądź próśb o od-
powiednią ilość karabinów, zwłaszcza maszynowych i amunicję. Wymowny 
jest raport komendanta VIII Obwodu X Okręgu (podlaskiego), stającego 
nagle wobec możliwości pozyskania broni maszynowej i dział i zdecydowa-
nego przekroczyć kategoryczny zakaz działania poza własnym obwodem40.

Charakterystyczne również dla burzliwych okresów przejściowych są 
różnego rodzaju plotki, na przykład zasłyszane przez kurierkę informacje 
o  2 tys. uzbrojonych żołnierzy polskich w  Olkuszu czy Wojsku Polskim 
z  artylerią w  Poznaniu (co prawda kurierka podała jako źródło rozmowę 
dwu oficerów byłej PSZ)41.

Ukazanie wydarzeń w poszczególnych okręgach – obszerniejsze w przy-
padku jednych, zwięźlejsze w przypadku drugich (ewentualnie brak doku-
mentów) – obrazuje zarówno stan zachowania źródeł, jak i siłę bądź słabość 
POW w różnych rejonach.

Prezentowane dokumenty pochodzą z materiałów do dziejów POW, tzw. 
Tek Horyda, znajdujących się w kolekcji Wojskowego Biura Historycznego 
w  Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Historycznego 
(sygn. I.341.1. t.  422 i  425) oraz kolekcji Polskiej Organizacji Wojskowej 
(sygn. I.124.1.t. 4, 69).  

Teksty opublikowano w  układzie chronologicznym, niedatowane 
umieszczono na końcu. Zmodernizowano pisownię (ortografię i interpunk-
cję), pozostawiając osobliwości językowe, zwł. leksykalne i  fleksyjne, np. 
„któren”, „potrzebujem”, zaznaczając je wykrzyknikiem [!]; rozwinięto rza-
dziej używane skróty. Uzupełnienia tekstu ujęto w nawias kwadratowy [ ]. 
Ze względów redakcyjnych (objętość tekstu) w przypadku osób powszech-
nie znanych bądź niezidentyfikowanych zrezygnowano z przypisów. Wątpli-
wości zaznaczano pytajnikiem [?]. 

38 Zob. dok. nr 4.
39 Zob. dok. nr 23, 36, 45, 50, 58, 84, 87. W końcu 1918 r. w oddziałach żeńskich pod-
ległych Komendzie Naczelnej nr 1 miało znajdować się około 800 kobiet, zob. T. Nałęcz, 
Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Warszawa 1984, s. 183.
40 Zob. dok. nr 7 i 48. O przygotowaniach POW do powstania zob. ibidem, s. 195–196.
41 Zob. dok. nr 50.
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[1]

Raport

O godz. 12 w  poł[udnie] z  rozkazu obyw. Witmana następujący oby-
watele wzięli udział w  pochodzie zorganizowanym przez PPS: Witman, 
Sęp, Leżyński, Kakowski, Prelis, Toporczyk, Wierzba, Radecki, Leliwa, Pelc, 
Ruszczyc i Brzoza, prócz tego przyłączyły się obywatelki Giga i Nena. Od-
dział S[łużby] B[ezpieczeństwa] uformował się w jeden szereg, trzymając się 
pod ręce. Zadaniem oddziału SB było skierowanie pochodu na ulicę Mo-
niuszki i  zapobieganie ewentualnym ekscesom. Przed naszym oddziałem 
maszerował oddział Straży Bezp[ieczeństwa] PPS. Pochód we wzorowym 
porządku posuwał się Alejami Jerozolimskimi, śpiewając pieśni rewolucyj-
ne i wznosząc okrzyki na cześć komendanta, Rządu Lubelskiego, przeciwne 
R[adzie] R[egencyjnej] itp. Przy ulicy Brackiej pochód zatrzymał tramwaj 
wojskowy, w  którym się znajdowało kilkunastu żołnierzy i  oficerów nie-
mieckich. Żołnierze stojący na przedniej platformie na żądanie tłumu zdjęli 
czapki, tylko jeden z żołnierzy nie usłuchał wezwania, a pchnięty w piersi 
przez jakiegoś mężczyznę – dał strzał w głąb tłumu. 

Powstała chwilowa panika. Początkowo szereg składający się z żołnierzy 
SB starał się powstrzymać uciekających, pod naporem jednak tłumu wkrót-
ce – prysł. Oficerowie niemieccy, stojący na tylnej platformie tramwaju, 
dobyli rewolwery i poczęli strzelać do tłumu. Wówczas bojowcy rozpoczęli 
ostrzeliwanie tramwaju oraz rozbroili strzelającego żołnierza. Rezultatem 
wymiany strzałów był ciężko ranny bojowiec (fryzjer Marczak42), któren[!] 
zmarł na miejscu, 3 żołnierze niemieccy ranni, z  tych jeden ciężko, oraz 
ciężko ranny major niemiecki. Kilku żołnierzy niemieckich pobito.

Widziałem obyw. Witmana uspokajającego początkowo tłum, zamieni-
łem z nim parę słów, po czym znikł mi z oczu.

Widząc bitego żołnierza niemieckiego, wyrwałem go z rąk tłumu i we-
pchnąłem do kawiarni „Cristal”, następnie zauważywszy, że jeden z bojow-
ców chce dobić rannego majora, wespół z  kilku bojowcami odepchnąłem 
go od oficera i razem z kilku studentami i jakąś młodą kobietą przeniosłem 
rannego do „Cristalu”. 

Zacząłem zbierać rozpierzchnięty oddział i  w  tym celu pobiegłem na 
czoło pochodu. Zebrałem obyw. Leżeńskiego, Kakowskiego, Toporczyka, 
Wierzbę i Brzozę i stosownie do otrzymanych poprzednio rozkazów podą-
żyłem z nimi przed zamek, wyprzedzając pochód; przekonawszy się jednak, 

42 Tak w oryg. Poległym był fryzjer Leonard Majchrzak, zob. P. Łossowski, Zerwane pęta..., 
s. 93.
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że pochód podążył na ulicę Moniuszki, podążyłem tam i zameldowałem się 
na miejscu Obyw. Szefowi VIII Obwodu43.

Warszawa, dn. 10 XI 1918 r.  /--/ Wiktor Sęp

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

43 Komenda Naczelna nr 1 w Warszawie podzielona była na okręgi, którym podlegały obwo-
dy, a  tym komendy miejscowe POW, zob. szerzej T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa..., 
s. 199.
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[2]

C[entralna] S[ekcja] B[roni] Warszawa 10 XI [1918 r.] g. 9.30
Wrzos 
Leliwa 

Meldunek nr 2

Meldujemy, że w fabryce na Woli „Gerlach i Pulst” według oświadczenia 
majstra tej fabryki Dutkiena i b. dyrektora inż. Jędrzejewskiego w fabryce[!] 
znajduje się najmniej karabinów maszynowych gotowych 1000.

Lawet wykończonych 30
Lawet zaczętych 59
Lawet  40   
Lawet w komisji segregowanych  193 
Lawet w reparacji 26
Wozów gotowych 40
Masa ładunków do karabinów maszynowych oraz taśmy, maszynki, plande-

ki i skóra. Wszyscy robotnicy samorzutnie postanowili nie pozwolić absolutnie 
wywieźć z fabryki, wobec zaś tego, że jutro ma podejść 36  wagonów i wszystko 
ma być ładowane, postanowili rozbroić wartę i całym materiałem zawładnąć. 
Ponieważ zaś nie mają broni i ludzi odpowiedzialnych, więc proszą bardzo, aby 
komendant Piłsudski wysłał odpowiednich ludzi jako czynnik decydujący44, 
którzy by całym zapasem karabinów maszynowych odpowiednio mogli się za-
jąć. Inż. zaś Jędrzejewski kładzie zaś nacisk na [to], że fabryka ta jest kluczem 
całej Woli, jak również kluczem [...]45, w pobliżu zaś znajdują się ogromne skła-
dy węgla oraz drzewa w fabryce „Lilpoppa”; na składy te cała ludność Woli ma 
napaść i zrabować. W elementach [elewatorach?] znajdują się ogromne zapa-
sy zboża Wydziału Zaopatrywania. Przy zajęciu zaś fabryki „Gerlacha” można 
zabezpieczyć te składy od rabunku. W fabryce tej pracuje 360 ludzi. Warta tej 
fabryki składa się z 12–15 ludzi, podobno niezdatna do silniejszego oporu. Ju-
tro rano 7.30 robotnicy oczekiwać będą wskazówek i pomocy ze strony POW. 

Jest obawa, aby broń nie dostała się w ręce esdecji46.
W wartowni jest telefon połączony z miastem47.

/--/ Wrzos, Leliwa48

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

44 W oryg. „czynnika decydującego”.
45 Luka w tekście.
46 SDKPiL – Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.
47 W oryg. „z miasta”.
48 Alfons Piorunowski, pseud. „Leliwa” (ur. 1897 – zm. 1944) żołnierz LP i POW; w WP 
m.in. kpt. 2 pp Leg., nast. 6 pp Leg.; w 1939 r. kierownik Samodz. Referatu Informacyjnego 
DOK III Grodno; mjr AK, poległ w powstaniu warszawskim. 
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[3]

Obywatele!
Komendant Główny, Józef Piłsudski, przyjechał do Warszawy49, 

uwolniony z więzienia przez zrewolucjonizowany lud niemiecki50.

Dzień przyjazdu Komendanta oznacza początek nowej epoki dziejów 
naszych. Oczy całego Narodu zwrócone są na Wodza Polski walczącej, 
wskrzesiciela polskiego orężnego wysiłku, organizatora sił narodowych.

Minęły czasy naszej ciężkiej podziemnej pracy. Przetrwaliśmy je godnie 
i  teraz wchodzimy w przyszłość świetlaną, którą wypracujemy mocą dusz 
naszych i pracą rąk naszych.

Nie jesteśmy już sami! Przed nami kroczy Ten, któremu oddaliśmy siły 
nasze i nasz posłuch, Budowniczy narodu i jego pierwszy Żołnierz.

Na rozkaz Jego staniecie wszyscy do szeregów obywatele żołnierze 
Polskiej Organizacji Wojskowej.

Nim to nastąpi, nie wolno wam opuszczać zajmowanych dziś posterun-
ków. Będziecie czekali instrukcji i  rozkazów, które otrzymacie w  najbliż-
szym czasie.

Wiara nasza ziściła się, przyszedł dzień zwycięstwa naszych haseł! Praca, 
która nas czeka, przejmuje nas radością i dumą! Idziemy za rozkazem uko-
chanego Wodza, pewni i spokojni o naszą przyszłość.

Komendant Główny, Naczelny Dowódca Wojsk Polskich, Józef Pił-
sudski niech żyje!

Komenda Naczelna POW
Warszawa, 10 XI 1918 r.

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.4, [afisz].

49 Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy w niedzielę 10 XI 1918 r. o godz. 7 rano, zob. 
W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. II: 1918–1926, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 7. 
50 Pogrubienia w oryginale.
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[4]

POW
Komenda garnizonowa w Warszawie

Rozkaz dzienny na dzień 11-go listopada 1918 r.

1. Od dnia dzisiejszego wprowadza się stan pogotowia mobilizacyjnego 
w oddziałach. Oddziały mają być niezwłocznie postawione w gotowość bo-
jową, z organizacji wojskowej stajemy się Wojskiem.

2. Ćwiczenia, wykłady odbywać się będą codziennie w  godzinach: 
od 8-ej do 11 rano i  od 3-ej do 6-ej po południu. Po ukończeniu zajęć 
codziennych ludzie mają się znajdować u  siebie na kwaterze względnie 
w  koszarach. Po godzinie 8-ej wieczorem z  kwatery względnie z  koszar 
wydalać się[!] nie wolno, jak tylko za specjalnym pozwoleniem komen-
danta kompanii.

3. W lokalu komendy garnizonu dyżuruje stale adiutant komendy garni-
zonu i po dwu ordynansów od każdej kompanii. W Komendzie Garnizonu 
stale znajduje się pogotowie garnizonu, które składa się z jednej sekcji kom-
panii służbowej garnizonu. Ordynansi i komendant pogotowia meldują się 
u adiutanta Komendy Garnizonu.

4. Zmiana służby ordynansów i pogotowia Komendy Garnizonu odbywa 
się codziennie o 1-ej po południu.

5. Kompanię pogotowia w dniu dzisiejszym do jutra 1 po południu wy-
stawia ob. Marulski51, luzuje go jutro o 1-ej ob. Bogdan52.

6. Służbę oficera Komendy Garnizonu obejmuje ob. Turowski53.
7. Komendanci kompanii założą w dniu dzisiejszym kancelarie komendy 

kompanii, w  myśl i  według regulaminu służby wewnętrznej. Komendanci 

51 Julian Piasecki, pseud. „Marulski” (ur. 13 II 1896 – zm. 3 VIII 1944) pchor. POW; w WP 
m.in. w Szkole Pchor., nast. w 5 pp Leg., 74 pp, 7 p. sap., nast. w WSWoj.; mjr dypl. sap., od 
1933 r. w  stanie nieczynnym. Wiceminister komunikacji; podczas okupacji w  konspiracji. 
Zmarł z ran w Warszawie, zob. M. Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczy-
kowskiej 1939–1947, Warszawa 2005, s. 515–526.
52 Wacław Staniszewski, pseud. „Bogdan” (ur. ? – zm. 1920). pchor. POW, dowódca plu-
tonu w garnizonie Warszawa, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.71, Komenda Naczelna. 
Podchorążowie i sierżanci, b.d., k. 75.
53 Zapewne Marian Turowski, pseud. „Butrym” (ur. 7 XII 1895 – zm. ?) oficer armii ros.; 
nast. POW; w WP m.in. w 21 pp, nast. kpt. w Biurze Ścisłej Rady Wojennej, w 67 pp, w Pań-
stwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i  Przysposobienia Wojskowego, zob. CAW-
-WBH, AP 4975+855, Turowski Marian.
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kompanii mają się meldować codziennie w  lokalu Komendy Garnizonu 
o godz. 12-ej w południe i o 7 godz. 30 minut wieczór.

 Komendant Garnizonu 
Za zgodność z oryginałem /--/ Alf Tarczyński54

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

54 Tadeusz Alf-Tarczyński (ur. 5 X 1889 – zm. 26 I 1985) oficer LP; w WP m.in. mjr Szt. 
Gen., szef sztabu 11 DP, płk Szt. Gen., dowódca 18 pp. W 1939 r. zastępca dowódcy DOK II 
Lublin, nast. w WP na Zachodzie; w 1964 r. mianowany gen. bryg., zob. T. Kryska-Karski, 
S.  Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 71.
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[5]

POW I Okręg  M. pob. dn. 11 XI 18 r.
Komenda Obwodu Radzymińskiego, L. 3  godz. 9.30 wiecz.

Do Komendy I Okręgu

Melduję posłusznie: zająłem wspólnie z oddziałem Wojska Polskiego ze 
szpitala w Pustelniku warty niemieckie w Markach; posterunek w Radzy-
minie obsadzony, broń oddano bez oporu – część jej zabrał wspomniany 
wyżej oddział ze szpitala.

Nastrój ludności b. przychylny, spokój zupełny, straże samoobrony po-
wstają samorzutnie.

Proszę posłusznie o przysłanie mi pieczątki obwodowej oraz o instruk-
cje. 

Piszę w tej chwili pierwszy raport wojskowy polski przy stole żandarme-
rii pruskiej, wspólnie z  oddziałem mi powierzonym z  entuzjazmem zgła-
szam gotowość zupełną do dalszych czynów.

Niech żyje Rzeczpospolita Polska! Cześć!

 W zastępstwie komendanta obwodu
Sokołowski-Rzewuski55

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

55 Kazimierz Sokołowski, pseud. „Gozdawa-Rzewuski” (?) komendant Obwodu I Radzymin 
POW. 



Arkadiusz Tuliński: Listopad 1918 r. na terenie okupacji niemieckiej w wybranych dokumentach... 257

[6]

Obwód grójecki56  Do Komendy I Okręgu POW

Raport

Melduję posłusznie, iż koszary w Górze Kalwarii zajęto i obstawiono po-
sterunkami POW, jak też straży obywatelskiej. W  Warce też zajęto przez 
straż obywatelską[!]. W rękach POW są również dwie kasy pancerne. 

Proszę o rozkazy.

11 XI [1918 r.] Motowidło

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

56 Dopisek ręczny. 
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[7]

Raport
szeregowca 1 pl. Garnizonu Warszawskiego, Rokickiego Eustachego, 

z podróży do Płocka. Dnia 11 XI 1918 r. 

Jadąc rano statkiem, zauważyłem wielki ruch na rzece, statki dążyły 
w stronę granicy, wioząc ze sobą wielkie ilości pak, towarów i Niemców. 

W Płocku wieczorem patrole krążyły po ulicach, rozbrajając oficerów 
i przestrzegając porządku, gdyż w mieście ogromne podniecenie.

W POW wszyscy zmobilizowani, oczekiwali tylko rozkazów z Warszawy. 
Gdym przyjechał, a nie przywiozłem rozkazów rozbrojenia Niemców, więc 
zastępca komendanta rozpoczął na własną rękę pertraktować z  radą żoł-
nierską o oddanie broni, lecz ci się nie zgodzili. Późnym wieczorem zaczęli 
opuszczać poszczególne gmachy i zaczęli wynosić się na berlinki57 i statki, 
których było razem 15 i bez oporu odjechali. Przez noc zajęło POW więk-
szość gmachów rządowych i tam się rozlokowało. 

Rano rozbrojono jeden statek, na którym znajdowało się 70 karabinów.
Przed odjazdem moim z Płocka nadchodził statek niemiecki, na którym 

miało się znajdować bardzo wiele broni z karabinem maszynowym. Oczeki-
wali na moście peowiacy z karabinami, aby go również rozbroić.

/--/ Rokicki Eustachy

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps58.

57 Płaskodenne łodzie rzeczne.
58 Pominięto dołączony rachunek za posiłki i przejazd statkiem.
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[8]

POW
Okręg X
Obwód VIII M.p. 11 XI 1918 r.

Raport z dnia 11 IX do dnia 1 XII 1918 r.59

Obywatelu komendancie, melduję posłusznie Rinaldo [z] VIII Obwodu, 
iż wszystkie papiery otrzymałem 11 XI.

Zawiadamiam wielką nowinę[!], nie wiem, może i przekraczam granicę 
X Okręgu, ale przepraszam bardzo, bo muszę to czynić.

Otóż 10 XI byłem w  Suwałkach w  nocy i  Niemcy, tj. żołnierze, zdają 
mnie wszystką broń, kulomioty, armatki, w ogóle wszystko.

Z poniedziałku na wtorek, tj. 11 na 12-go w nocy, składają broń w moje 
ręce, rewolucja z poniedziałku na wtorek zajmuje Suwałki. Bo jakby my tej 
broni nie wzięli, to Żydzi wezmą, okropnie lękam się, że przekraczam gra-
nicę, ale jak mam czynić, kiedy zdają broń. Upraszam, niech kto przyjeżdża 
natychmiast do mnie, bo nie wiem, jak tu będzie.

M.p. 11 XI 1918 Komendant VIII Obwodu 
 /--/ Rinaldo 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

59 Tak w oryginale.
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[9]

Obwód II

Raport

Jabłonna. Rozkazy ostatnie wykonane. Inwentarz broni: w  koszarach 
przy stacji około 1000 karabinów, 4 kartaczownice60 i około 10 karabinów 
maszynowych. Oprócz organizacji przynależą straże ogniowe z  Jabłon-
ny i  z  Chotomowa, dalej milicja, straże leśne i  pewna część ochotników 
pewnych. W Jabłonnie w mieście odebrano około 100 karabinów. Ludzi do 
służby mało, mimo tego, że organizacja tu liczy około 100 ludzi. Żadnych 
zaburzeń wśród ludności miejscowej nie ma, tylko że zdarzają się częste 
kradzieże, tak że są wypadki postrzeleń przez posterunki. Organizacja z Ja-
błonny i z Chotomowa połączona. Przydałby się jaki pluton wojska polskie-
go, gdyż wcale tu nie byli. 

Nowy Dwór. Rozbrojenie przeprowadziło wojsko polskie. Oficer wojska 
polskiego założył tutaj oddział złożony z organizacji, milicji i straży pożar-
nej. Komendant miejscowy Łęcznowiejski61 wyjechał w  dzień rozbrojenia 
do Warszawy z kilku członkami organizacji. Zostało zaledwie 5 peowiaków, 
którzy się oddali pod komendę powyższego oficera.

W Nowym Dworze ogłoszono stan oblężenia. Żydzi z kupionej broni od 
Niemców strzelają do wojska i milicji.

Zakroczym. Rozbrojenie przeprowadzili żołnierze razem z organizacją. 
Organizacja objęła służbę w miasteczku i w okolicy. Fortecę Modlin i  for-
ty zajęły wojska polskie w ilości dość szczupłej. Skomunikowałem się z ko-
mendantem fortecy porucznikiem Grzybowskim, wciąż udaje się do mnie 
o pomoc. Wysłałem mu 20 ludzi do obstawienia portu i magazynu amuni-
cji, tyle, ile mogę. Ludzi w ogóle mam mało, tak że jedni i ci sami są ciągle 
w służbie. W okolicy ludność rąbie lasy rządowe, wysyłam patrole i pole-
cam ostro występować i w koniecznych razach każę strzelać. Ostre środki są 
konieczne do zastosowania. Na ogół panuje względny spokój. Broni w Za-
kroczymiu mam mało, mam otrzymać uzupełnienie od por. Grzybowskie-
go. Organizacja skoncentrowana z  Kroczewa i  Wymysły w  Zakroczymiu, 
liczy ogółem ludzi 50. Ludzi pewnych każę przyjmować. Niemców mają 
stąd transportować pociągiem do Mławy pod eskortą wojska polskiego. Sta-
cja kolejowa obsadzona przez żołnierzy polskich. Trzymam ścisły kontakt 

60 Wielolufowa, odtylcowa broń palna. W 1918 r. przestarzała.
61 Ignacy Zieliński, pseud. „Łęcznowiejski” (?) komendant miejscowy POW w  Nowym 
Dworze, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.73, Księga ewidencyjna członków POW, b.d., 
k.  1816.
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z komendą wojsk polskich w fortecy. Uszkodzonych obiektów wojskowych 
i dróg komunikacyjnych nie ma. 

Z Zegrza (Wieliszewo) raportu nie mam, przesłać każę do komendy 
okręgu, a kopię do mnie, do Zakroczymia. 

Jabłonna 12 XI 1918 r.  Bracławski62

Ob. Zagajewski zameldował się u mnie 12 XI 1918 r.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

62 Witold Wilczyński, pseud. „Bracławski” (?) sierż. POW, dowódca II Obwodu I Okrę-
gu, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.70, Lista kaprali i sierżantów będących na służbie 
POW, b.d., k. 118.
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[10]

Godz. 2 min. 58 12 XI 1918 r.

[meldunek]

Odebrałem telefonicznie raport komendanta pow. Grójeckiego. Oficero-
wie, żołnierze i urzędnicy niemieccy wyjechali dziś rano wszyscy do War-
szawy. Wszystkie posterunki zajęte przez oddziały polskie. Zupełny spokój 
i porządek. Komendant powiatu czeka rozkazu.

Ordynans Niewiadomski

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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[11]

POW m.p. 12 XI 1918 r.
I Okręg VII Obwód godz. 5 min. 15 w nocy

Do Komendy I Okręgu. Raport.

Wczoraj dnia 11 bm. o godz. 5-ej po południu zaczęliśmy rozbrajać mia-
sto Rawę Mazowiecką, miasto dało się opanować bez rozlewu krwi.

Rozstawiliśmy swoje posterunki, w  mieście panuje spokój. Jesteśmy 
zupełnymi panami sytuacji. Zdobyliśmy 70 szt. karabinów, 8 rewolwerów, 
7  szabel, 2000 ładunków karabinowych, 1 samochód, 8 koni, 6 rowerów. 
Opanowaliśmy kolejkę dojazdową, na niej 2 lokomotywy, 14 wagonów.

Poczta, telegrafy, telefony w  naszym ręku. Zarząd miasta powierzyłem 
obywatelowi Kubasiewiczowi63, wskazanemu mi na stanowisko Burmistrza 
przez Radę Miejską. Obwód częściowo zmobilizowałem, pod bronią znaj-
duje się 50 ludzi. 

Czekam dalszych rozkazów.
Komendant VII Obwodu Oldwit64

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

63 Aleksander Kubasiewicz, burmistrz Rawy Mazowieckiej w latach 1918–1921.
64 Zygmunt vel Witold Pusłowski, pseud. „Oldwit” (?) podof. POW, kmdt VII Obwodu 
I  Okręgu, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.70, Lista personalna pełniących funkcje 
w  sztabie i  komendach obwodów I Okręgu, b.d., k. 68.
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[12]

POW m.p. 12 XI [19]18 r.
Komenda Naczelna 1

Do Komendantów Okręgów

1. Sytuacja w Warszawie: kompletne rozprzężenie wojska niemieckiego. 
Żołnierze składają broń, oddają magazyny, które zostały częściowo obsa-
dzone przez oddziały wojska polskiego (Wehrmachtu), częściowo przez od-
działy POW. Z  naszej strony kontakt z  niemieckimi radami żołnierskimi 
ściśle utrzymany. Organizacja obsadziła magazyny z przeszło 800 karabina-
mi maszynowymi i amunicją. 

2. Należy wejść w  jak najściślejszy kontakt z  niemieckimi radami żoł-
nierskimi dla przejęcia magazynów i  składów. Należy unikać krwawych 
starć z żołnierzami niemieckimi. Napady na garnizony są wykluczone. Za-
pewnić im spokojny wyjazd do kraju, po przekazaniu broni i  materiałów 
technicznych oddziałom organizacji. Samo wysłanie zostanie przeprowa-
dzone w miarę możliwości technicznych najszybciej; na razie są trudności 
z uruchomieniem kolei.

3. Z  członków POW należy zorganizować milicję uzbrojoną w  celu 
utrzymania porządku. Na razie mobilizacji nie zarządzać, tylko przygoto-
wać się do niej (przygotować zaprowiantowanie, kwatery, obsadę funkcji). 
Rozkaz w sprawie mobilizacji zostanie przysłany w najbliższym czasie.

Za zgodność: Adam Koc65, m.p.
/--/ podpis nieczytelny Komendant Naczelny

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

65 Adam Koc (ur. 31 VIII 1891 – zm. 3 II 1969) oficer LP, w 1918 r. komendant naczelny 
POW; w WP jako kpt., od 1 IV 1920 ppłk, dowódca Dywizji Ochotniczej (22 DP), nast. płk 
Szt. Gen.; od 1928 r. działacz polityczny, wiceminister skarbu, prezes Banku Polskiego, szef 
Obozu Zjednoczenia Narodowego. W 1939 r. organizator ewakuacji złota Banku Polskiego, 
zob. W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. II: G–K, 
Warszawa 2006, s. 244–246..  
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[13]

POW m.p. 12 XI [19]18 r.
Komenda Naczelna 1

 Załącznik do rozkazu Komendy Naczelnej 1 z dn. 12 XI [19]18 r.

Centralna Rada Żołnierska weszła w  ścisły kontakt z  Komendantem 
Głównym Piłsudskim. Komendant zapewnił jej odtransportowanie żołnie-
rzy niemieckich do Niemiec, z tym że przede wszystkim odjadą garnizony 
Warszawy i Łodzi. Zapewnił im[!] następnie, że żołnierze niemieccy, o  ile 
zachowają spokój, do którego się zobowiązali, będą przez ludność uważani 
za gości w Kraju66.

Zwraca się uwagę, że obecnie żołnierze niemieccy i rady żołnierskie będące 
ich przedstawicielami nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dotychczaso-
wą politykę okupacyjną dawnych władz państwowych niemieckich. 

Do powyższego należy się dostosować, wszelkie inne postawienie sprawy 
w stosunku do wojska niemieckiego jest bezwzględnie wykluczone.

Należy podać to do wiadomości szerokiemu ogółowi.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

66 Pierwsze rozmowy z przedstawicielami niemieckiej Rady Żołnierskiej Piłsudski przepro-
wadził w pensjonacie przy ul. Moniuszki w nocy 10 listopada. Nazajutrz o godz. 8 rano udał 
się do gmachu byłej guberni, gdzie przemówił do Rady Żołnierskiej i  zostawił por. Igna-
cego Boernera jako swojego przedstawiciela, zob. W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium..., 
s. 9–10.
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[14]

Do Komendy Miasta Komenda I Dzielnicy 5a

 Raport z d. 11 XI 1918 r.

W myśl rozkazu Komendy Miasta wyznaczone obiekty zaczęto zajmo-
wać o  godz. 3.00. Akcję w  zastępstwie por. Minkowskiego67 objąłem ja, 
dzieląc się obiektami z ppor. Golińskim68; ppor. Goliński zajmował Belwe-
der, koszary na ul. Czerniakowskiej i koszary w Al. Jerozolimskich.

Ppor. Ramocki69 objął inspekcję nad zajęciem[!] Dyrekcji Kolejowej, ko-
szary na ul. Książęcej i park automobilowy[!] na ul. Książęcej.

Raport ppor. Golińskiego:
1. Belweder został zajęty już d. 10 XI 1918 r. przez chor. Jezierskie-

go z  PSZ. Do jego dyspozycji pozostawiony pozostał ogniomistrz Murza 
z 30  ludźmi naszymi. O godz. 5.00 ppor. Goliński zajął Łazienki. Kuratorem 
tymczasowym Łazienek został ob. Zelwerowicz. Na folwarku w Łazienkach 
do dyspozycji 10 koni wierzchowych, 1 powozowy, 1 kareta. Opiekuje się 
tamtejszy stróż. Wszelka broń z Łazienek oddana została na pole lotnicze 
w Mokotowie[!]. 

2. Koszary na ul. Czerniakowskiej zajęte już były przez majora Laudańskie-
go70 (3 pułk tzw. Muśnickiego71). Przydzielony został sierż. (z naszej strony) 
z 30  ludźmi. Jest tam również por. z PSZ wraz [z] 30 ludźmi. W koszarach 
znajduje się 700 koni, broni mało, amunicji brak zupełnie. Komendę ogólną 
objął major Laudański. Gmach kadetów zajęty został przez PSZ. Koszary 
na ul. Nowowiejskiej zajęte zostały wieczorem d. 10 XI 1918 r. [przez] PSZ. 
Jest tam punkt zborny PSZ. 

Koszary w Al. Jerozolimskich zajęte były przez PSZ.

67 Anatol Minkowski (ur. 23 I 1892 – zm. 9 V 1946?) oficer LP i POW. W WP m.in. do-
wódca II baonu 33 pp, wz. dowódca 33 pp i XV BP, nast. w sztabach. Ppłk, od 1930 w st. 
spocz., pracował w bankowości, zob. CAW-WBH, AP 14328, Minkowski Anatol.
68 Jan Goliński (ur. 1895 – zm. 20 V 1967) oficer LP i POW, w 1918 r. w dyspozycji Ko-
mendy Naczelnej. W WP m.in. oficer DOG Lwów, kpt. 1 pap, nast. w dyonie art. zenitowej. 
Znany architekt i  rzeźbiarz, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.71, Komenda Naczelna. 
Oficerowie, b.d., k. 71.  
69 Prawdopodobnie Marian Malicki, pseud. „Ramocki” (?) w POW od 1915 r., oficer, 
b.  kmdt Okręgu IVa, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.73, Księga ewidencyjna członków 
POW, b.d., k. 1832.
70 Stanisław Laudański (ur. 24 II 1879 – zm. 1926) oficer armii ros., nast. w I KP. W WP 
m.in. w 3 p. uł., w WBH, w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Ppłk jazdy, zastępca dowódcy 
3 p. uł., zob. CAW-WBH, AP 5362, Laudański Stanisław. 
71 Tj. z I Korpusu Polskiego (1917–1918), dowodzonego przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
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Raport ppor. Ramockiego:
Dyrekcję Kolejową zajął por. Lewański (dowborczyk). Nasz oddział po-

został i pełni dotychczasowo służbę, stanowiąc większą część warty. Gmach 
vis à vis ogródka zajęła PSZ. Koszary na ul. Książęcej i punkt automobilowy 
stanowią jedną całość. Zajęte były nasamprzód[!] przez nieznany oddział 
(prawdopodobnie peowiacki), który usunięty został przez PSZ, którą zasta-
łem w osobie ppor. Szuberta72, który oddał mi za pokwitowaniem jeden au-
tomobil do dyspozycji kpt. Krzaczyńskiego73.

Oddział jako zbyteczny odesłałem w  celu wzmocnienia warty gmachu 
Dyrekcji Kolejowej.

Stan załogi I dzielnicy – ludzi: w służbie na obiektach 96, rezerwa 228. 
Kapitan [...]74 Zamiański75 (dowborczyk) zorganizował akademików han-
dlowców (około 100 ludzi) i  jest w  dyspozycji Komendy I  Dzielnicy. Do 
rezerwy zaliczam również oddział POW z prowincji – 68 ludzi. 

Karabinów 45. Zaprowiantowanie przez „akademików” zapewnione.
 
Warszawa 12 XI 1918 r. Ramocki ppor.
godz. 11.00 Komenda I Dzielnicy

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

72 Zapewne Awit vel Antoni Szubert, inż. (ur. 27 VIII 1880 –   zm. ?) oficer PKP; w  WP 
m.in. w  Oddziale IV MSWojsk., mjr KK w  Wojskowej Kontroli Gospodarczej. Po 1924 r. 
w st. spocz., zob. CAW-WBH, AP 8043, Szubert Antoni.
73 Stanisław Krzaczyński (ur. 15 IV 1886 – zm. 2 IX 1920) oficer LP i POW, komendant 
garnizonu Warszawa; w  WP mjr piech., dowódca Żandarmerii Polowej. Zginął w  wypad-
ku, pośm. awansowany do stopnia pułkownika, zob. CAW-WBH, AP 7017, Krzaczyński 
Stanisław.
74 Luka w tekście.
75 Niezidentyfikowany (prawdopodobnie zniekształcone nazwisko).
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[15]
   

Raport 

Obywatelu komendancie. Góra Kalwaria zajęta, Warka też. Proszę o in-
struktorów i dalsze rozkazy.

12 XI 1918 r. Motowidło

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[16]

g. 11 m. 40 12 XI [19]18 r. Stacja kolejowa

Do Nacz. Garnizonu b. pilne

Ze Śniadowa proszę, aby uprzedzić Ostrołękę, iż z Łap wyszedł pociąg 
wojskowy niemiecki. Żołnierze są uzbrojeni – pociąg jedzie do Ostrołęki. 
Połączenie telefoniczne Śniadowa z Ostrołęką jest przerwane. Proszę więc, 
aby uprzedzić Ostrołękę przez telegraf z miasta. Jeśli to możliwe, proszę od-
powiedzieć, abym mógł zawiadomić Śniadów.

 Komendant stacji /--/ J. Rdułtowski76

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

76 Jan Rdułtowski (ur. 17 V 1894 – zm. po 1934) oficer armii ros. i I KP; w WP, m.in. por. 
10, nast. 3 b. sap., nast. kpt. 4 b. sap. Po 1924 r. kpt. rez. 8 b. sap., zob. CAW-WBH, AP 4926, 
Rdułtowski Jan. 
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[17]
 

Raport 

O godz. 4.30 po poł.[udniu] dn. 11 XI [19]18 [r.] otrzymałem rozkaz 
od obyw. Szefa VIII Wydz., ażeby się udać wraz z  obyw. Saskim77 do ho-
telu „Victoria” i dokonać aresztowania komisarza tajnej policji niemieckiej 
Wolkowitza78, [którego] w hotelu nie zastałem, a mając do wykonania jesz-
cze inne polecenia, nie mogłem czekać. Wobec powyższego udałem się do 
komendy SB, gdzie przydzielono mi obyw. Kaczkowskiego, któren[!] miał 
pełnić służbę w hotelu „Victoria” – po przybyciu komisarza do domu miał 
go aresztować i  zatrzymać do mojego powtórnego przybycia. Udałem się 
z ob. Kaczk[owskim] do „Victorii” dla wprowadzenia go w służbę. Portier 
hotelu zawiadomił mnie, że przed kilku sekundami weszli do mieszkania 
Wolkowitza przedstawiciele PPS. Natychmiast udałem się za nimi i  we-
spół[!] z  bojowcami dokonałem aresztowania Wolkowitza, jego kochanki 
Shabeuszowej79 oraz ajentów[!] tajnej policji Locha80 i  Bajerlełna81. Doko-
naliśmy wstępnej rewizji. Przy zejściu na dół pełniący tam służbę przedsta-
wiciel PPS zakomunikował nam, że aresztował jeszcze jednego ajenta tajnej 
policji Neumarka82. Umówiłem się z komendantem oddziału bojowców, że 
aresztowanych odprowadzimy do komendy SB dla sporządzenia protoko-
łów, następnie bojowcy zabiorą aresztowanych dla przesłuchania ich w ko-
mendzie PPS, po czym odeślą ich do komendy SB. Wszystko zostało wyko-
nane według tej umowy.

77 Mieczysław Kaczkowski, pseud. „Saski” (?) żołn. LP, nast. od lipca 1918 r. w POW, w  ob-
słudze KM Żandarmerii Polowej, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.44, Żandarmeria Po-
lowa POW. Spis imienny, b.d., k. 337.
78 Ferdynand Wolkowitz (ur. 1874 – zm. ?) komisarz policji niem., of. niem. artylerii. Po 
aresztowaniu ofiarował się przejść na służbę polską, nast. domagał się zwolnienia, zob. CAW-
-WBH, POW, sygn. I.124.1.44, Tłumaczenie listu Wolkowitza do Żandarmerii Polowej POW 
z  17  XI 1918 r., k. 223. Zwolnienie Wolkowitza (oraz innych policjantów niem.) negocjował 
przybyły 20 listopada do Warszawy poseł niem., baron Harry Kessler, zob. P. Łossowski, Zer-
wane pęta..., s. 137–138.   
79 Właśc. Czesława Skabeusz, prostytutka zamieszkała w Płocku, zob. CAW-WBH, POW, 
sygn. I.124.1.46, Raport Komendanta okręgu II SB do Komendy VIII W. SB z 8 XI 1918 r. 
(Spis „szpiclów...”), k. 134. 
80 Właśc. Józef Lorek, kapral policji politycznej, zob. CAW-WBH, POW, sygn.  I.124.1.46, 
Pismo VII Wydziału POW nr 49 do Milicji Miejskiej m.st. Warszawy z 11 XI 1918 r., k. 137.
81 Właśc. Władysław Bayerlein, agent cywilny, zob. ibidem.
82 Właśc. Maks Neuman, urzędnik policyjny, zob. CAW-WBH, POW, sygn.  I.124.1.46, Po-
kwitowanie dowodów rzeczowych aresztowanych, k. 42; Pismo VII Wydziału POW nr 49 do 
Milicji Miejskiej m.st. Warszawy z 11 XI 1918 r., k. 137.
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Załatwiwszy powyższą sprawę, rozpocząłem wykonanie drugiego pole-
cenia, otrzymanego od Obyw. Szefa SB; mając przydzielonego obyw. Kacz-
kowskiego (Saski), udałem się do składów karabinów maszynowych w  fa-
bryce Gerlacha, gdzie od komendanta warty podchorążego POW Bogdana 
zażądałem wydania mi z rozkazu obyw. Szefa SB dwóch karabinów maszy-
nowych. Zgubiwszy w  drodze na Wolę portfel, w  którym miałem rozkaz, 
nie mogąc wobec tego przedstawić pisemnego rozkazu obyw. Bogdanowi, 
zaręczyłem mu słowem honoru, że rozkaz zabrania karabinów otrzymałem. 
Obyw. Bogdan informował się telefonicznie w Komendzie Wolskiego Ob-
wodu, skąd otrzymał rozkaz niewydawania mi karabinów. Zażądałem tele-
fonicznego połączenia z Komendą Naczelną, ponieważ jednak połączenie to 
jeszcze nie istnieje, zameldowałem Komendzie Wolskiego Obwodu, że jeśli 
nie otrzymam żądanych karabinów, złożę natychmiast raport o tym KN. Po 
upływie 15 min. obyw. Bogdan otrzymał rozkaz z KWO wydania mi czte-
rech karabinów maszynowych i amunicji w ilości przeze mnie żądanej. Od-
dano do mego rozporządzenia wóz wojskowy niemiecki, zaprzężony w parę 
koni. Wybrałem jeden karabin maszynowy, którego dobre funkcjonowanie 
sprawdziłem na miejscu oraz 2500 zagurtowanych[!]83 ładunków, poza tym 
zagurtowanych ładunków nie było, a z czterech zmontowanych karabinów 
trzy funkcjonowały nienależycie. Otrzymawszy meldunki, że na Woli bol-
szewickie bandy żydowskie usiłują rozbrajać wojskowych polskich i używają 
broni, zażądałem osłony dla karabinu. Przydzielono mi 8 żołnierzy z  Le-
gii Akademickiej, uzbrojonych w karabiny i bagnety (otrzymali po jednym 
magazynie karabinowym). Ustawiłem karabin maszynowy w ten sposób, że 
w każdej chwili w razie ataku mogłem ostrzeliwać całą szerokość ulicy, ka-
rabin załadowałem i byłem przygotowany do ostrzeliwania. Sześciu uzbro-
jonych żołnierzy usiadło na wozie z  bronią gotową do strzału, reszta zaś 
(przyłączyli się do mnie jeszcze dwaj uzbrojeni ordynansi komend POW) 
postępowała obok wozu wraz z wysuniętą o kilkanaście kroków przed wóz 
szpicą obserwującą. W ten sposób odbywałem marsz w pełnym pogotowiu. 
W różnych stronach Woli słychać było liczne pojedyncze strzały i salwy.

Po drodze spotkałem porucznika 1 pp I  Brygady komendanta Piłsud-
skiego, b. komendanta I oddziału karabinów maszynowych 1 pp, któren[!] 
przez SB mianowany został komendantem składów karabinów maszyno-
wych w fabryce Gerlacha. Porucznikowi złożyłem raport o zabraniu kara-
binu maszynowego i o poruczonym[!]84 mi zadaniu, po czym odbywałem 
marsz dalej. Dojechałem w  ten sposób do gmachu Opery, skąd natych-
miast wysłałem meldunek ustny do obyw. Szefa SB o  zajmowaniu przeze 
mnie pozycji w  gmachu Opery oraz wysłałem jednego z  przydzielonych 

83 Zataśmowanych.
84 Powierzonym.
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mi żołnierzy dla sprawdzenia, czy Niemcy znajdują się jeszcze w ratuszu85. 
Żołnierz ten zbliżył się do bramy, a zastawszy ją zamkniętą – zapukał. Od-
powiedziano mu od wewnątrz rzuceniem dwóch ręcznych granatów oraz 
strzałami rewolwerowymi. Żołnierz mój cofnął się o kilka kroków, dał strzał 
do bramy i przybył do mnie z meldunkiem. Zwróciłem się do zarządu gma-
chu Opery o  ułatwienie mi czynności przy zajmowaniu przeze mnie po-
zycji, co też natychmiast zarząd spełnił, udzielając mi wszelkiej możliwej 
pomocy. Dyrektor Korolewicz-Waydowa86 prosiła mię[!] jedynie, żeby nie 
otwierać ognia przed ukończeniem przedstawienia, które miało nastąpić za 
10 min. Po opuszczeniu przez publiczność gmachu Opery wybrałem po-
zycję na balkonie 1 piętra i  ustawiłem karabin w  ten sposób, że mogłem 
ostrzeliwać całe lewe skrzydło ratusza, zajęte przez Niemców. Przy wylo-
tach ulic ustawiłem posterunki nieprzepuszczające publiczności przez plac 
Teatralny, nawiązałem łączność z  komendą milicji oraz straży ogniowej 
w ratuszu, które mi przesyłały informacje. Przy współudziale milicji zatrzy-
małem ruch tramwajów przez plac, zatem po wykonaniu wszystkich mo-
ich rozporządzeń dostęp do placu Teatralnego całkowicie był zamknięty. 
Rozporządzalnych żołnierzy ustawiłem na balkonie 1 piętra z poleceniem 
popierania ogniem ręcznych karabinów mojego ostrzeliwania. Chodzi-
ło mi o  wzbudzenie w  Niemcach przekonania, że są atakowani przez sil-
ny oddział. Postawiłem posterunek na ulicy Wierzbowej, który wszystkich 
uzbrojonych skierowywał[!] do mnie. W ten sposób oddział mój zwiększył 
się o  pięciu żołnierzy b. Wehrmachtu. W  miarę gdy tego wymagała sytu-
acja, wysyłałem meldunki ustne i pisemne87 do obyw. Szefa SB. Trzykrotnie 
otrzymałem rozkaz od obyw. Szefa nie otwierania ognia na ratusz. O godz. 
12.45 w nocy[!] przesłałem do komendy SB meldunek, że nierozpoczyna-
nie działań bojowych deprymuje mój oddział i osłabia przychylny dla nas 
nastrój robotników Opery, którzy ochotniczo spełniali przy nas funkcje 
pomocnicze. O godz. 1.10 w nocy otrzymałem rozkaz krótkotrwałego, ale 
[intensywnego?] ostrzeliwania ratusza, które miałem powtórzyć kilka razy. 
Poczyniwszy ostatnie przygotowania, otworzyłem ogień karabinów ręcz-
nych swoim oddziałem, składającym się wówczas z  15  żołnierzy, następ-
nie otworzyłem ogień karabinu maszynowego, ostrzeliwując się ogniem 
punktowym trzykrotnie w  bramę i  piętra lewego skrzydła ratusza. Niem-
cy z  parteru i  1-go piętra poczęli silnym ogniem ostrzeliwać zajęty przez 

85 Ówczesny ratusz mieścił się w b. pałacu Jabłonowskich na pl. Teatralnym.
86 Janina Korolewicz-Waydowa (ur. 1876 – zm. 1955) światowej sławy śpiewaczka operowa, 
dyrektor Opery Warszawskiej w l. 1917–1919 i 1934–1936. W czasie I wojny św. pracowała 
w szpitalnictwie i więziennictwie legionowym, zob. S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 
1938, s. 362.
87  W oryg. „piśmienne”.
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mój oddział balkon. Nie mając na lufie karabinu tłumika, błyskiem strzałów 
zdradzałem wybitnie stanowisko swojego karabinu, wobec czego po wstrze-
laniu się w żądane cele zaprzestałem ognia. Ludzi umieściłem w westybulu88 
gmachu, aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo, zostawiłem jedynie na 
balkonie jeden posterunek obserwacyjny. Karabin maszynowy strzelał źle, 
zacinając się często. Niemcy ostrzeliwali gmach z  kilkunastominutowymi 
przerwami, używając również ręcznych granatów. W  czasie ostrzeliwania 
wysyłałem meldunki ustne do obyw. Szefa. O godz. 1.35 przerwałem ogień. 
O godz. 1.50 pułkownik Wehrmachtu Rylski89 przysłał oficera ordynanso-
wego dla zasięgnięcia informacji o  sytuacji mojego oddziału. Informacji 
tych udzieliłem. Wkrótce potem przybył porucznik Wehrmachtu, któren[!] 
po objaśnieniu mu przeze mnie mojego położenia obiecał mi przysłanie 
oddziału piechoty dla wzmocnienia ognia mojego oddziału oraz przysłanie 
tarczy do karabinu maszynowego. O  godz. 2.00 przybył pluton żołnierzy 
z komenderującym podchorążym. Oddział ten otworzył krótkotrwały (żoł-
nierze mieli po 30 ładunków), ale gęsty ogień karabinowy, zgasili[!] ogniem 
jedną z lamp oświetlających stanowisko mojego karabinu. 

W czasie działań tego oddziału obecnym był obyw. Szef SB, któren[!] oglą-
dał ustawienie mojego karabinu i odebrał ode mnie raport z działań dotychcza-
sowych. W tym czasie z rozkazu ob. Szefa oddział mój otrzymał posiłek oraz 
przybyła obyw. Jaroszyńska90 dla niesienia w razie potrzeby pomocy sanitarnej. 
Niemcy jeszcze kilkakrotnie ostrzeliwali się. O godz. 2.25 przybył oficer z gar-
nizonu warszawskiego z rozkazem bezwarunkowego zaprzestania ognia. Po-
dobne instrukcje otrzymałem od obyw. Szefa SB. Wobec powyższych rozkazów 
karabin zdjąłem ze stanowiska i umieściłem w miejscu osłoniętym od strzałów. 
Dla oddziału zarządziłem spoczynek. Reszta nocy ubiegła spokojnie. Rano 
ściągnąłem posterunki zamykające ulice, ruch normalny został przywrócony. 
Rannych nie miałem. O 7 rano ze stowarzyszenia Akademiczek Legii Akade-
mickiej przysłano ciepły posiłek dla mojego oddziału. 

Według informacji udzielonych mi przez M[ilicję] M[iejską] i  Straż 
Ogniową Niemców miało się znajdować w ratuszu około dwustu (według 
moich obliczeń liczba ta jest znacznie przesadzona), posiadali oni cztery 
karabiny maszynowe, z  tych dwa wycelowane na plac Teatralny, jeden na 

88 (Łac.) obszerna sala przy wejściu do rezydencji/budynku publicznego, połączona z głów-
ną klatką schodową.
89 Witold Ścibor-Rylski (ur. 12 II 1871 – zm. 26 II 1926) oficer LP, PKP i PSZ. W WP m.in. 
dowódca 11 pp, nast. 38 pp. W 1921 r. zwolniony z WP. Pośm. awansowany do stopnia gen. 
bryg., zob. T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie..., s. 175.  
90 Henryka Jaroszyńska (?) od 1913 r. w Związku Strzeleckim, od 1914 r. w sekcji wywia-
dowczej POW, od 1917 r. sekcyjna. Od września 1918 r. członkini Służby Bezpieczeństwa 
POW, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.44, Lista członków Służby Bezpieczeństwa POW, 
k. 346, [dokument bez tytułu].  
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ul. Daniłowiczowską, jeden na podwórze wewnętrzne. Posiadali przy tym 
granaty ręczne.

Rano otrzymałem wiadomość, że rezultatem nocnego ostrzeliwania ra-
tusza było rannych dwóch Niemców. Niemcy zamknięci91 w ratuszu w cią-
gu nocy zwrócili się do władz polskich z prośbą o przestanie ostrzeliwania 
ratusza pod warunkiem poddania go rano. Wczesnym rankiem żołnierze 
Wehrmachtu zaciągnęli wartę przed ratuszem, z wieży wywieszono chorą-
giew o barwach polskich.

O godz. 8 stosownie do otrzymanych od obyw. Szefa SB rozkazów kara-
bin mój przeniosłem do koszar SB POW, żołnierzy zaś odesłałem do korde-
gardy92 składów Wolskich.

Warszawa, 12 XI 1918 /--/ Józef Karpiński93

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

91 W oryg. „zamknęli”.
92 (Arch.) wartownia.
93 Józef Karpiński (ur. 31 X 1896 –  zm. ?) podof. LP, pchor. POW w  oddziale SB, nast. 
zastępca dowódcy komp. KM oddziału żandarmerii w Warszawie. W WP m.in. ppor. piech., 
dowódca komp. KM 22 pp. W 1921 r. przeniesiony do rezerwy, nast. por. rez. 6 pp Leg., zob. 
CAW-WBH, AP 6873, Karpiński Józef.
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[18]

Dowództwo Placu Wojsk Polskich

Rozkaz dzienny z dnia 12 listopada 1918 roku

Żołnierze!
Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije 

silnie i  żywiej, gdy dzieci Waszej ziemi ujrzały słońce swobody w  całym 
swoim blasku. Z Wami razem przeżywam wzruszenie w tej godzinie dzie-
jowej. Z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz Ojczy-
zny i szczęścia Jej obywateli. Żołnierze! W ciągu wojny światowej w różnych 
miejscach i warunkach tworzyły się próby formacji wojskowych polskich. 
Przy nieuleczalnym kalectwie naszego Narodu, chociaż były szczytne i bo-
haterskie, były z konieczności karle i  jednostronne. Pozostałością tych sto-
sunków jest niejednolitość szkodliwa wojsku. Liczę na to, że każdy z  was 
potrafi siebie przezwyciężyć i zdobędzie się na wysiłek dla usunięcia różnic 
i  starć w chwili, a klik i  zaścianków w wojsku dla szybszego wytworzenia 
poczucia koleżeństwa i  ułatwienia pracy. Żołnierze, cały nasz Naród staje 
teraz przed zagadnieniami, które rozwiązać będzie mógł tylko przy nadzwy-
czajnym wysiłku i naprężeniu swej siły i woli. W swoim zakresie zagadnie-
nia te stają przed nami. Rozwiązać je będzie nam tym trudniej, że twarda 
nasza służba nakłada nieraz ciężaru więcej na uczucia i serce żołnierza. Za-
równo w najradośniejszych i najcięższych chwilach żołnierz umie być opa-
nowany i zrównoważony i zdolny do wykonania swego zadania w porządku 
i dokładnie. Wykroczenia pod tym względem są tym łatwiejsze, gdy wszyst-
ko dokoła w  tej podniecającej chwili nie ma tych dodatkowych ciężarów, 
jakie zawsze na sobie niesie żołnierz, chciałbym, abym pod tym względem 
nie potrzebował robić Wam zarzutu, abym mógł, składając sprawę ze swych 
czynów przed narodem powiedzieć sumiennie o sobie i o Was, że byliśmy 
nie tylko pierwszymi, ale i dobrymi żołnierzami zmartwychwstałej Polski. 

Rozkaz ten przeczytać przed frontem podwładnych mi oddziałów.

/--/ Piłsudski 

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.4, mps94.

94 Przedruk (z  drobnymi różnicami): J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t.  V, Warszawa 1937, 
s. 16–17. 
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[19]

POW Koło, dn. 12 XI [19]18 g[odz.] 7 w[ieczorem]
Okręg VIII                          do 
Komenda Obwodu 6 Komendy podokręgu Konin
(powiatu kolskiego)
L.p. 2/18

Meldunek 

Częściową mobilizację zarządziłem samowolnie na godz. rano 5 dziś. 
W  myśl jednak Waszego rozkazu udałem się do Konina, skąd wróciłem 
o godz. 1 p[o] p[ołudniu]. Ludzie pod komendą zastępcy zajęli już poste-
runki, a Niemcy w 2 godz. później odjechali kolejką do Włocławka, pozo-
stawiwszy nam 12 karabinów. 

Stan liczebny obecny: 120.
Na jutro naznaczyłem mobilizację na wieczór. Nie wiem, czy mam prze-

słać pluton jutro do Kalisza. Prosiłbym o uregulowanie służby łączności.

    /--/ Józef Borkiewicz95

Komendant Obwodu VI

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

95 Adam Józef Borkiewicz, pseud. „Pepi”, „Widacki” (ur. 17 III 1896 – zm. 28 XII 1958) 
członek ZWC i POW, nast. żołnierz LP. W WP m.in. oficer 1 pp Leg., nast. pracownik WBH, 
dowódca baonu KOP „Suwałki”, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego. W  1939 r. ppłk 
w Dow. Obrony Lwowa, nast. w AK, uczestnik powstania warszawskiego. Autor monografii 
powstania, zob. M. Gałęzowski, Wierni Polsce..., s. 42–49.  
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[20]

Do Komendy Naczelnej m.p. 12 XI 1918 r.
Wydziału I

Meldunek 

Meld[unek] posł[any]: Ponieważ przedstawiciele Wehrmachtu chcie-
li w osobie porucznika Lasonia96 i kilku ludzi przydzielonych do niego na 
własną rękę wszcząć akcję przeciwko Niemcom w formie odbierania broni, 
koszar, magazynów itp. przez pertraktacje i kompromisy, zmuszeni byliśmy 
złączyć wszystkie czynniki wojskowe tu się znajdujące pod naszą komendę, 
wytworzyć[!] sztab przy Komendzie Okręgu VIII, w  skład którego weszli: 
porucznik Bieniecki97 od dowborczyków, porucznik Lasoń z Wehrmachtu, 
Dzierżawski98 od Straży Obywatelskiej, Ulrych99 porucznik z naszej strony 
jako szef sztabu, ob. Szczęsny100, ob. Zadora101, dr Orgelbrand102.

Sztab ten jest przy Komendzie Okręgu VIII podporządkowany jej w zu-
pełności.

W dniu 11 listopada sztab ukonstytuował się – rozpoczął swoją pracę. 
Z powodu dezorganizacji władz wojskowych i administracyjnych niemiec-
kich przystąpiono natychmiast do zbrojenia naszych ludzi i  odbierania 
wszystkich obiektów wojskowych. 12 bm. o  godz. 6 wieczorem do sztabu 

96 Właśc. podporucznika. Józef Lasoń (ur. 30 VII 1889 – zm. 1967) chor. LP, PKP i ppor. 
PSZ, od 9 listopada dowódca m. Kalisza; w WP m.in. w powiatowych komendach uzupeł-
nień oraz 20 pp. Autor książek o Legionach, zob. CAW-WBH, AP 3121, Lasoń Józef.
97 Stefan Bieniecki (ur. 1895 – zm. ?) oficer armii ros., nast. I KP; w WP m.in. w 29 pp, po 
1922 r. por. rez. 29 pp, zob. CAW-WBH, AP I.481.B.6755, Bieniecki Stefan.
98 Janusz Dzierżawski, inż. (ur. 25 I 1888 – zm. ?) służył w armii ros., nast. of. II KP. W  WP 
m.in. komendant Kalisza, nast. w rez. W 1920 r. ochotniczo w 19 pap, nast. por. rez. 25  pap. 
Właściciel biura handlowego, zob. CAW-WBH, AP I.481.D.7976, Dzierżawski Janusz.
99 Juliusz Ulrych (ur. 9 IV 1883 – zm. 1959) oficer LP, nast. POW; w WP m.in. dowódca II 
baonu 29 pp, nast. szef sztabu KOP, płk dypl., dowódca 36 pp LA. Działacz polityczny, mi-
nister komunikacji. Po 1939 r. na emigracji, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.73, Księga 
ewidencyjna członków POW, b.d., k. 1841; S. Łoza, Czy wiesz..., s. 765.
100 Feliks Szymański, pseud. „Szczęsny” (ur. 1892 – zm. ?) technik, od 1914 r. w POW. Pod-
of., kmdt V Obwodu VIII Okręgu, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.71, Lista podofice-
rów, b.d., k. 193.
101 Mieczysław Skabowski, pseud. „Zadora” (ur. 1888 – zm. ?) od 1914 r. w POW. Of., kmdt 
IV Obwodu, nast. zastępca dowódcy VIII Okręgu. W WP ppor. 29 pp, zob. CAW-WBH, 
POW, sygn. I.124.1.70, Lista oficerska kwalifikacyjna VIII Okręgu POW, s. 216.
102 Stanisław Orgelbrand (ur. 15 IV 1880 – zm. 1922) oficer armii ros., nast. I KP; w WP 
ppłk służby zdrowia, organizator tejże w  29 pp i  na ziemi kaliskiej. W  1921 r. w  szpitalu 
psychiatrycznym, zwolniony z wojska, zob. CAW-WBH, AP 2884, Orgelbrand Stanisław.
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wezwano Niemiecką Radę Żołnierską w  Kaliszu, w  sprawie porozumie-
nia się z nią o natychmiastowym przejęciu wszystkich obiektów będących 
w ich[!] posiadaniu.

Pertraktacje doprowadziły do pożądanego skutku i  dziś w  całej ziemi 
kaliskiej wszystko znajduje się w  naszych rękach. Meldunek szczegółowy 
(liczbowy) zostanie nadesłany.

Pieczęć w.z. Komendant VIII Okręgu
     /--/ podpis nieczytelny

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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[21]

POW
Komenda Naczelna
Wydział Ia, nr 1

   Do szefa sztabu Komendy Naczelnej POW 
   Raport nr 1 z 13 XI 1918 r.

Na podstawie raportów komend okręgowych i wiadomości inną drogą 
otrzymanych, melduje się:
I.1. Siłami POW zostały opanowane następujące miejscowości:
a.  w okręgu I:
 Pruszków, Grodzisk, Brwinów, Włochy, Utrata, Milanówek, Grójec, 

Rawa;
b.  w innych okręgach:
 Łomża, Płock, Siedlce, Pułtusk, Maków, Wyszków, Różan, Nasielsk, Ryki, 

Łuków;
2.  Siłami społeczeństwa przy współudziale POW:
 Dąbrowa, Radzymin, Góra Kalwaria, Drężgów, Blizocin, Podladów;
3.  Opanowane przez POW, a następnie zabrane przez WP:
 Garwolin, Ciechanów;
4.  Siłami WP:
 Mława, Łódź.
II. Zabici:
 w  Łomży: Leon Kaliwoda103 (pseud. Łuczyński), p.o. komendanta X 

okręgu;
 w Warszewicach – 1 peowiak, bliżej nieznany.
III Zdobyto:
1.  W Łomży: 150 karabinów, 4 automobile osobowe, 2 automobile ciężaro-

we, kilkadziesiąt koni, dużo mąki, zboża, świń i bydło;
2.  W  Drężgowie, Blizocinie, Podladowie (nad Wieprzem): 36 karabinów, 

2000 ładunków, 2 rowery i trochę innych materiałów.
IV. Poza tym donoszą:
1.  Z Łomży: że stosunki między POW a WP są naprężone, może dojść do 

starć. Postawa WP jest fałszywa i niechętna. Komendant okręgu narze-
ka na brak sił, swoje zmęczenie i  chorobę, prosi o  instrukcje i  rozkazy 
szczególniej w stosunku do WP.

103 Leon Kaliwoda, pseud. „Łuczyński” (?) dowódca oddziału POW, zob. W dniu 10-lecia 
niepodległości..., b.p.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE280

2.  Z  Płocka: że komendant okręgu odezwą swą ogłosił swoje objęcie ko-
mendy wojskowej nad całą ziemią płocką z polecenia Komendanta Pił-
sudskiego.

3.  Z garwolińskiego: że garnizon Dęblin zagarnął pół kompanii POW bez 
chęci zwrócenia.

4.  Z  Pułtuska: że Niemcy w  Różanie nie chcą złożyć broni, a  natomiast 
chcą wymaszerować do Ostrołęki z  całym bagażem. Kroki zaradcze 
przedsięwzięto.

 
Kierownik I-go Wydziału

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.69, k. 52–53, mps.
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[22]

POW
Komenda Placu
Wilanów

Meldunek L. 1

1. Dn. 11 XI 1918 r. Wilanów został objęty przez powołanych przez mnie 
ludzi z POW. Pod bronią jest ludzi 5, bez broni powołałem do dn. 13 rano 
ludzi 12. Posterunki rozstawione na stacji Wilanów kolejka i w komendzie 
placu (dom gminy). W nocy wszyscy pod bronią rozesłani na patrole. 

2. Dn. 11 rano rozbrojono 5 żołnierzy niemieckich (tzw. „wachę”104) 
w  Jeziornie; doszło do walki, 2 ludzi cywilnych straciliśmy, 2 raniono, 
z Niemców 1 zabity, 3 rannych (obitych) – rozbrojeni. Za jednym szpiclem 
wysłałem do Warszawy 2 ludzi z oddziału Wilanowa wczoraj 12 listopada 
o godz. 9.30 wieczorem. Szpicel nazywa się Klimkie i stał w kawiarni Nowy 
Świat 8; czy ujęto go, nie wiem.

3. W Wilanowie były napady (drobne, rabunkowe). W okolicy grasują 
bandyci, dotychczas robili napady nocne nad Wisłą.

4. W nocy z dn. 11/12 XI i w nocy z dn. 12/13 XI patrole nasze były całą 
noc: nad Wisłą (2 l.[udzi]), (3 l.) w Wilanowie, (2 l.) do Warszawy za szpiclem.

5. W Wilanowie i okolicy pomocy żadnej nie mamy, ludzi do pełnienia 
służby mam. Potrzeba mi dla 12 ludzi broni, tj. 10 karabinów zwykłych, 
większą ilość ładunków (15–20 sztuk na karabin), 2 karabiny kawaleryjskie 
(dla patrolu konnego), 1 szablę – dla mnie. O ile można – 2 rewolwery (dla 
posterunków w mieszkaniach – stacja kolejki, telefon). Broń tę mogę zabrać 
dziś o godz. 3.30 po południu ze stacji kolejki wilanowskiej w Mokotowie.

6. Rozkazy przyjmować mogę telefonem kolejki. W  komendzie placu 
Wilanów (dom dawnej „wachy”) jest przeprowadzony telefon – brak apara-
tu. Jeśli takowy jest, proszę przysłać (z mechanikiem).

Warszawa, 13 XI 1918 r.   Edward Schmidt105, pchor.
g. 8.35

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

104 (Z niem.) wartę.
105 Edward Schmidt (ur. 6 X 1894 –   zm. ?) podof. LP, pchor. POW. W  WP m.in. por. 
21  dac, nast. por. rez. 5 pac. W 1921 r. przeniesiony do rezerwy, dr praw, sędzia w Lublińcu, 
zob. CAW-WBH, AP 16235, Schmidt Edward.
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[23]

K[omenda] I O[kręgu]
Dn. 13 XI [19]18 r.
Nr 113

Do Wydziału I-go
Komendy Naczelnej

Raport 

Na zasadzie[!] otrzymanych raportów z prowincji melduję, co następuje:

1. Powiat radzymiński opanowany jest przez milicję i organizację bez-
pieczeństwa publicznego, w czym pomagali moi ludzie w znacznej mierze.

Zegrze – forteca – we wtorek wieczór była grabiona przez tłum (o tym 
meldowano ustnie w komendzie głównej we wtorek d. 12 XI o 11-ej wie-
czór).

2. Pruszków, Włochy, Utrata, Brwinów, Milanówek i  Grodzisk zostały 
zajęte przez komendanta obw. XI dnia 11 XI. W  Żyrardowie Niemcy się 
bronili, o wyniku i przebiegu walki oficjalnego raportu jeszcze nie otrzyma-
łem, wiadomym jest jednak, że Niemcy broń już złożyli. 

3. W końcu dnia 11 XI Niemcy weszli z nami w pertraktacje.
4. Góra Kalwaria – okolice zajęte zostały bez walki przez organizacje 

społeczne przy współudziale naszych ludzi.
5. Powiat Grójecki opanowany jest przez POW bez walki. We wtorek 

wyjeżdżały jeszcze do Warszawy oddziały niemieckie stacjonujące nad gra-
nicą okupacji.

6. Rawa i powiat rawski wraz z kolejkami podjazdowymi i całym inwenta-
rzem niemieckim zostały zajęte przez komendanta Obwodu VI-go bez walki.

Z pozostałych obwodów na razie meldunków brak.

Komendant Okręgu
M. Korkowicz-Zaremba106 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, 425 mps.

106 Właśc. Jan Korkozowicz, pseud. „Radek” (ur. 1891 – zm. 1968) oficer LP i  POW, ko-
mendant okręgu Warszawa Prowincja. W WP m.in. dowódca I baonu 31 pp, nast. w 2 pp 
Leg., 36 pp LA, WSWoj., dowódca 61 pp. W 1939 r. płk dypl., dowódca piechoty dywizyjnej 
(dalej: PD) 3 DP Leg. Internowany na Węgrzech, działał tam w AK. Po wojnie w Polsce, zob. 
P.  Stawecki, Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1997, s. 169..  
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[24]
   

Wyciąg z raportu kurierki do Kalisza 13 XI 1918 r.

Adres Komendy Okręgu – Gubernatorstwo Kaliskie. 

Z powodu braku instrukcji niezdecydowany stosunek do przysłanych 
władz wojskowych.

Z Radą Żołnierską niemiecką porozumienie, istnieje układ, że broń mają 
złożyć przy przechodzeniu granicy.

Starostą jest oficer legionista przysłany z Warszawy. W Kaliszu [rozbra-
janie] odbyło się bez rozlewu krwi. W Koninie 3 ofiary. W Sieradzu przy 
opanowaniu pociągu 5 ofiar.

Chłopi, z  którymi rozmawiałam, upojeni radością. Odczucie potrzeby 
tworzenia rządu, ale zdaje się, że brak poczucia konieczności współtworze-
nia. Ufność do przyszłego rządu.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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[25]

POW M. pob. 13 XI [19]18
Okręg I
Komenda Obwodu Radzymińskiego
L. 11

Do Komendy I Okręgu

Raport 

Melduję posłusznie: dwukrotnie byliśmy w fortecy Zegrze. Obecnie jest 
ona zajęta przez pewnego podporucznika Wojsk Polskich, który z  powo-
du minimalnych sił nie może obsadzić wszystkich posterunków, a grabież 
trwa. Otóż proponuje on nam poddanie pod jego rozkazy przynajmniej 20 
ludzi z POW, w zamian obiecuje uzbroić i  zaprowiantować naszych ludzi. 
Proszę o decyzję. 

Zaprowiantowanie stoi względnie źle, ponieważ brak chleba i innych pro-
duktów. Potrzebuję pieniędzy, należy utrzymać stajnię w  porządku oraz na 
inne wydatki, może zechcecie wydać obyw. Zatrybowi najmniej sto marek. 

Melduję, że obyw. Gustaw Fitzner (Załuski), bawiąc podczas mobilizacji 
w Warszawie, stawił się w komendzie placu i został zaliczony [do] 4 plutonu 
1 kompanii jako sekcyjny i obecnie przybył do swego oddziału.

Potrzebuję jak najprędzej pasów oraz szczegółów umundurowania. Pro-
szę zwrócić się listownie do komendanta fortecy Zegrza o wydanie mi po-
trzebnych przedmiotów oraz prowiantu, 1–2 wieprze, ze dwa worki mąki. 
Oficer wspomniany objął Zegrze na podstawie rozkazu pułkownika Min-
kiewicza107, myślę więc, że należałoby uzyskać od niego odpowiedni rozkaz 
do komendy Zegrza.

      W zast. komendant obwodu
Sokołowski-Rzewuski 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

107 Henryk Minkiewicz (ur. 19 I 1888 – zm. 9 IV 1940?) oficer LP, nast. PSZ. W WP m.in. 
dowódca 2 DP Leg., 4 DP, nast. KOP; gen. dyw., od 1934 r. w st. spocz. Zamordowany przez 
Sowietów w  Katyniu, zob. P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 
1918–1939, Warszawa 1994, s. 222–223. 
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[26]

Raport Komendy 5-go Garwolińskiego Obwodu
Do Komendy I Okręgu

Dnia 11 XI b.r. w Garwolinie od godziny 2-ej peowiacy zaczęli częścio-
wo rozbrajać Niemców – urzędników. Zdecydowana postawa POW wobec 
zbliżającej się nocy zmusiła Niemców do złożenia broni po uprzednich per-
traktacjach w  ręce Komendy Baterii Artylerii Polowej polskiej. Przypusz-
czalnie było 200 karabinów, 3 karabiny maszynowe i 1 automobil. Komendę 
placu objął kapitan Poźniak108, szef baterii. 

Tego samego dnia w Parysewie bezowocna próba rozbrajania Niemców 
kosztowała 3 ludzi zabitych, 1 ranny (wszyscy cywile).

W Warszawicach straciliśmy jednego człowieka z naszej organizacji. Do 
dnia 12 XI do godz. 9.00 uskutecznione zostało rozbrajanie w całym obwo-
dzie. 

W większości wypadków inicjatywa wyszła od ludzi z  POW, co szcze-
gólnie zaznaczyło się w Rykach, gdyż 5-ciu peowiaków i 2 cywilów pomimo 
strzelaniny dokonało rozbrojenia niemieckiej kompanii. Jeden człowiek za-
bity (cywil).

Ósmego bm. zmobilizowałem 3 komendy miejscowe znad Wieprza. Ko-
menda twierdzy Dęblin zgodziła się na uzbrojenie i umundurowanie naszej 
kompanii oraz udzieliła koszar.

Przeczuwając zbliżające się wypadki, przybyłem do twierdzy Dęblin 
w dniu 10 bm. o godz. 2.00, w celu porozumienia się z komendantem na-
szej kompanii Zowczakiem109 (szefem sierżantem). Po dwugodzinnym ocze-
kiwaniu i  jedynie tylko po oświadczeniu, że wniosę osobiście zażalenie do 
Komendanta Piłsudskiego, zezwolono mi widzieć się z komendantem na-
szej kompanii. W  myśl rozkazów Komendy Naczelnej zmuszeni byliśmy 
do zażądania karabinów dla kompanii. Komenda twierdzy zgodziła się na 
wydanie nam broni w dniu następnym. O godz. 9.00 przybyli urlopowani 
żołnierze z meldunkiem do komendanta kompanii, że kilku urlopowanych 
przystępuje do rozbrajania kompanii niemieckiej w Rykach. W kilka godzin 
później przywieziono nam do koszar kompanii w Dęblinie wóz ciężarowy 
naładowany karabinami i amunicją, zabraną Niemcom w Rykach. Komen-
dant Zowczak uzbroił kompanię i opuścił twierdzę z poleceniem obsadze-
nia linii Dęblin–Łuków, przy czym połowę kompanii komenda placu pozo-

108 Wiktor Poźniak (ur. 1886 – zm. ?) oficer armii ros. i I KP; w WP płk art., m.in. dowódca 
3  pap Leg., nast. 18 pap i 8 pap. Po 1928 r. w st. spocz. 
109 Ignacy Zowczak, pseud. „Czarny” (ur. 1892 – zm. 16 XI 1918) sierż. LP i POW, dowódca 
oddziału.  
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stawiła w służbie garnizonu. Nie sprzeciwialiśmy się tym zarządzeniom ze 
względu na ważność chwili.

W myśl rozkazów Naczelnej Komendy z dnia 9 XI za nr 1 usilnie proszę 
o natychmiastowe zarządzenie wysłania kompanii Zowczaka do rozporzą-
dzenia komendy 5-go obwodu. Jest to koniecznym ze względu na pomyślny 
wynik przeprowadzonej mobilizacji i utrzymania inicjatywy w naszych rę-
kach. 

Mąż zaufania obszarników hr. Łoś jest w Warszawie w celu objęcia urzę-
du powiatowego i obsadzenia swymi zaufanymi administracji.

Stwierdzam, że p. Łoś wśród szerokich warstw ludowych nie cieszy się 
wcale zaufaniem.

Stwierdzić mogę, że dawniejszy komendant Obwodu, p. Bolesław Stu-
dziński110 (Bohdan), jest b. popularnym i  będzie miał poparcie Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, a  więc organizacji, która ma decydujące wpływy 
u nas.

Garwolin dn. 13 XI [19]18 r.  Komendant Obwodu
      C. Trzemielewski111

 
CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

110 Bolesław Studziński, pseud. „Bohdan Nitecki” (ur. 1892 – zm. 1940) oficer POW; w WP 
m.in. por. 22 pp, kpt. baonu manewrowego. W  1939 r. mjr piech., w  dow. KOP. W  czasie 
okupacji twórca organizacji Komenda Obrońców Polski, zob. CAW-WBH, POW, I.124.1.70, 
Lista personalna pełniących funkcje w Sztabie i komendach obwodów I Okr., b.d., k. 68.
111 Czesław Trzemielewski (?) pchor. POW, instruktor, nast. Komendant Obwodu Garwolin, 
nast. w 22 pp, zob. ibidem.
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[27]

POW
Obwód VI
Pow. grójecki
Nr. dzien. k 6

Do K[omendy] O[kręgu] I
Raport 

Poniedziałek rano godz. 11 spokojnie. O godz. 11.30 otrzymuję meldun-
ki o  zamieszkach i  o  wykupywaniu broni przez Żydów. Zarządziłem mo-
mentalnie mobilizację pobliskich komend z niezwłocznym stawieniem się 
do Grójca.

Z chwilą uruchomienia komend czekałem rozkazu z Warszawy do godz. 
2 po południu. Dłużej czekać nie można było, o godz. 2 stopniowo zaczęli-
śmy opanowywać koszary, wszystkie budynki wojskowe i urzędy.

W trakcie przejmowania[!] w innych miejscowościach 3 żandarmów zo-
stało zabitych oraz 1 śmiertelnie ranny. Zdobycz: 70 karabinów, 30 koni, 
6  wozów bagażowych i 30 rowerów. 

Szczegółowy wykaz podam przy najbliższym raporcie.

Grójec komendant milicji i [straży]112 nar.
dn. 13 XI 1918 r. powiat Grójec      
 i komendant obwodu POW

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

112 W oryg. „obw”.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE288

[28]

Komenda VII Obwodu Rawa Mazowiecka, d. 13 XI [19]18 r.
I Okręgu godzina 1 w nocy

Do Komendy I Okręgu

Raport 

Dnia 11 listopada 1918 r. o godzinie 5-ej po południu zacząłem rozbra-
jać Niemców. O godzinie 7 wieczorem dnia 11 listopada 1918 r. odebrali-
śmy broń w komendanturze.

O godz. 1-ej po północy miasto było całkowicie w rękach naszych.
Dnia 12 listopada 1918 r. o godz. 8 z rana rozpoczęło się odbieranie bro-

ni w  Nowym Mieście. Po południu miasto było całkowicie w  rękach na-
szych.

Tegoż dnia rozbrojenia w Spale dokonano w południe o 12-ej godzinie.
W ręce nasze wpadły: sieć telefoniczna, kolejka polowa wraz z  całko-

witym taborem wagonów i  lokomotyw, samochód, rowery i  znaczna ilość 
broni i amunicji. Strat w ludziach nie było.

p.o. Komendant Obwodu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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[29]

POW nr 1
Komenda XI Obwodu m.p. dn. 13 XI [1918 r.] 
Okręg I

Do Komendy I Okręgu
Raport 

Melduję posłusznie:
Włochy, Utrata, Pruszków, Brwinów, Milanówek i Grodzisk opanowane 

całkowicie przez nas. 
Ludzie uzbrojeni. Pełnią służbę wart. kolejowych oraz w miastach. Wer-

bunek ogłoszony. W  Żyrardowie opanowana sytuacja, żołnierze broni nie 
chcą złożyć. Połączenie telefoniczne na linii kolejowej stałe. Wszystkie urzę-
dy niemieckie zajęte przez POW.

Prosimy o dalsze instrukcje, kasy stacyjne zabraliśmy. Szczegółowe ra-
port[y] wkrótce nadeślę.

Obwód113 mieści się w Pruszkowie. Można się porozumiewać telefonicz-
nie, łącząc stację Warszawa ze stacją Pruszków.

 A. Gniewacki114 Komendant 11 Obwodu
 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

113 Komenda obwodu.
114 Zapewne Antoni Gniewecki (ur. 1897 – zm. ?) of. POW, kmdt XI Obwodu (Grodzisk). W 
WP por. 42 pp., nast. oficer Marynarki Wojennej, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.70, 
Lista personalna pełniących funkcje w Sztabie i komendach obwodów I Okr., b.d., k. 68.
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[30]

Do Dowództwa POW Siedlce, 13 XI 1918 [r.] 

Proszę o wysłanie 30 ludzi w celu obsady linii kolejowej i obrony perso-
nelu kolejowego na linii Łuków, Międzyrzec, Terespol. Ludzie ci pojadą z p. 
Kwaskowskim115.

Pieczęć T. Górski116, por. /--/

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.4, rkps.

115 Zapewne Bronisław Kwaskowski (ur. 26 IV 1899 – zm. 1940) pchor. PSZ; w WP m.in. 
adiutant 7 pp Leg., nast. oficer Szt. Gen., wykładowca w WSWoj. W 1939 r. mjr dypl., kwa-
termistrz SGO „Narew”. W niewoli sowieckiej, zamordowany w Katyniu, zob. CAW-WBH, 
AP 17665, Kwaskowski Bronisław. 
116 Tadeusz Górski (ur. 24 X 1889 – zm. 16 XI 1918) por. WP, komendant placu Siedlce, 
zmarł 15/16 XI 1918 r., zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.4, Rozkaz nr 2 do Siedleckiej 
Brygady Lokalnej z 16 XI 1918 r., L.27, k. 244; CAW-WBH, AP 3919, Górski Tadeusz.
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[31]

POW Komenda V Okręgu 13 XI 1918 r.
Nr 169

Rozkaz 

 Ob. Wadzyński Antoni117 z oddziałem uda się na Tuszyn w kierunku 
Łódź celem rozbrajania posterunków niemieckich i  zorganizowania tym-
czasowej służby bezpieczeństwa z miejscowych obywateli. Wszystkie władze 
cywilne i  wojskowe mają służyć powyższemu oddziałowi pomocą. Gdzie 
istnieją władze wojskowe, dzieląc w razie potrzeby w porozumieniu[!]. 

W Łodzi zameldujecie się w komendzie POW do dyspozycji.

Pieczęć  Podpisano /--/ Ragis, por.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

117 Antoni Jerzy Wadzyński (ur. 19 V 1897 –  zm. ?) podof. LP i  POW; w  WP ppor. 1 pp 
Leg., nast. kpt. 28 pp, zob. CAW-WBH, AP 7685, Wadzyński Antoni Jerzy.
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[32]

POW Okręg IX Obwód II Łuków, dn. 13 XI 1918 r.
L. 48

Rozkaz Okólny nr 5 
Do wszystkich żołnierzy i podoficerów POW 

Obywatele! Jesteśmy dziś świadkami chwil i  wydarzeń, o  jakich tylko 
marzyć nam kiedyś wolno było, a co większa, sami te chwile stwarzamy. 
Dziś dotychczasowy śmiertelny wróg nasz, strzaskany militarnie wznosi ku 
nam rękę pokoju i pragnie żyć w braterskiej zgodzie.

Plutony nasze, przy energicznej pomocy ludności opanowały obiekty 
wojskowe i zawładnęły bronią okupantów.

Czas czynu nadszedł.
Występujemy z pomroków na światło dzienne, by ukazać się zdumione-

mu ludowi, do którego ze zwartych118 szeregów wyciągamy ramiona.
Żołnierze, wzywam was wszystkich, bez względu na rodzaj służby w or-

ganizacji, a  więc zarówno służbę czynną, jak i  rezerwy, do stawienia się 
i zameldowania w Komendzie Placu w Łukowie w gmachu byłej guberni.

Od dziś nie wolno wam opuścić szeregów.

Komendant 2 Obwodu, IX Okręgu /--/ Szczęsny-Zdanowski119

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

118 W oryg. „z zawartych”.
119 Stefan Zdanowski, pseud. „Szczęsny” (ur. 1897 – zm. 27 VII 1920) pchor. POW, komen-
dant obwodu łukowskiego; w WP w 22 pp, nast. w Szkole Podchorążych. Ppor. w baonie zap. 
40 pp., nast. w 51 pp. Poległ pod Chatkami k. Tarnopola, zob. CAW-WBH, KN 12.03.1931, 
Zdanowski Stefan.
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[33]

Szczuczyn, 13 XI [1918 r.]

 Do Komendy IV Okręgu. Raport.

Jeszcze dn. 13 XI od rana do godz. 9-ej rozbrajano w Szczuczynie pozo-
stałych żołnierzy i urzędników oraz przewożono materiały i zapasy wydzia-
łu gospodarczego do naszych składów. O godz. 11.15 rano[!] nasz oddział 
[złożony] z 24 ludzi wkroczył do Grajewa. Odbito Niemcom zabranego za-
kładnika. Wobec tego, że żołnierze nie chcieli złożyć broni, wzięto jako za-
kładnika naczelnika powiatu – po tym fakcie żołnierze broń złożyli. Wsku-
tek mylnej informacji z  Prus nadesłano pociąg z  200 żołnierzami, którzy 
widząc, że nasi ludzie przewożą zabrane prowianty i  rzeczy, zaczęli strze-
lać. Niemcy zabili Żyda i postrzelili swojego żandarma. W obecnej chwili 
Grajewo jest w  naszych rękach. Rajgród także zajęty przez naszych ludzi, 
szczegółów brak. Żołnierze będący w  Radziłowie nie chcieli się poddać, 
ostatecznie dn. 12 XI o godz. 12 w południe opuścili miasto i w drodze zo-
stali rozbrojeni. Ludzie z[e] wsi pogranicznych donieśli, że granicę Niemcy 
obstawiają wojskiem, z poczty zaś dali nam znać, że Niemcy telefonowali, iż 
wobec obawy, aby ludność nadgraniczna nie napadała na ich wsie, postawili 
wojsko. Z naszej strony odpowiedziano, że zupełnie nie mamy zamiaru ich 
zaczepiać. Na poprzedni raport odpowiedzi nie otrzymałem. Proszę o dal-
sze instrukcje. Załączam raport z VIII Obwodu. 

       Komendant VII Obwodu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps. 
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[34]

Wójt gminy Gawrychy, pow. kolneński, gub. łomżyńska
dn. 13 XI 1918 r.
Wieś Zbójna

Meldujem[!] posłusznie, że wszystkich niemieckich leśników rozbroili-
śmy i strzegących ich żołnierzy w liczbie 10 Niemców.

Prócz tego zatrzymaliśmy pociąg, w  którym jechali niemieccy żołnie-
rze w  liczbie do 40 i około 10 urzędników cywilnych, przy czym bohater-
sko odznaczyli się Julian Boczkowski z Warszawy, Henryk Funk z Kuziów 
i  Antoni Papież ze Zbójny. Po rozbrojeniu jadących pociąg puściliśmy do 
Łysech, gdzie był zatrzymany. 

Ogólna zdobycz wynosi 32 karabiny wraz z amunicją. Czekamy dalszych 
rozkazów.

Wójt gminy /--/ Nalewajka
Pisarz gminy /--/ Cz. Lemański

Pieczęć 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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[35]

Do Komendy Naczelnej POW w Warszawie
Raport nr 1 Szefa Sztabu Wojskowego Ziemi Kaliskiej  

przy Komendzie III Okręgu POW

I.  Przy Komendzie III Okręgu POW w Kaliszu powstał w dniu 11 XI 
1918 r. Sztab Wojskowy Ziemi Kaliskiej, w skład którego weszli:
 ob. Szczęsny – w/z Komendanta III Okręgu POW,
 ob. Juliusz Ulrych – jako [..]120 oficer Komendanta Głównego, ob. Józefa 

Piłsudskiego,
 ob. Zadora – z ramienia Komendy II Okręgu,
 ob. Józef Lasoń – ppor. WP, b. Wehrmachtu, Komendant Placu WP 

(b.  Wehrmachtu) w Kaliszu,
 ob. Janusz Dzierżawski – porucznik korpusu Michaelisa, Naczelnik Stra-

ży Obywatelskiej w Kaliszu,
 ob. Stanisław Orgelbrand – szef służby zdrowia, były lekarz korpusu 

Dowbora,
 ob. Stefan Bieniecki – delegat Związku Dowborczyków, dywizji korpusu 

Dowbora.
Powstanie sztabu jest wynikiem stosunków kaliskich, tendencji uzgod-

nienia poszczególnych działań. Sztab podlega Komendzie III Okręgu. Sze-
fem Sztabu został ob. Ulrych.

II. Rada Żołnierzy niemieckich w Kaliszu weszła ze sztabem w porozu-
mienie, wynikiem którego było:
a.  Załoga niemiecka opuszcza Kalisz honorowo z  bronią. Każdy żołnierz 

zabiera 1 karabin, reszta broni zmagazynowana w Kaliszu wraz z amuni-
cją oraz 200 karabinów zmagazynowanych w Skalmierzycach przechodzi 
w posiadanie sztabu.

b.  Załoga zabiera jedynie majątek prywatny, stanowiący własność osobistą 
każdego żołnierza czy oficera.

c.  Magazyny i wszystkie nagromadzone zapasy żywności przechodzą w po-
siadanie sztabu.

d.  Park samochodowy i  treny121, za wyjątkiem dwóch samochodów, które 
przejmuje sztab, załoga zabiera z sobą. Zabiera również kasę wojskową.

 Rozbrojenie załogi niemieckiej wobec jej stanowczego oporu i dyscypli-
ny wojskowej było niemożliwością. W poszczególnych wypadkach roz-
brajano.

120 Wyraz nieczytelny.
121 Tabory.
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III.  W dniu 13 XI 1918 r. załoga niemiecka opuściła Kalisz, przy czym 
wszystkie punkty umowy zostały obustronnie dotrzymane. W Skalmierzy-
cach 200 karabinów wraz z amunicją przejmuje odkomenderowany oficer. 
Ludność zachowała spokojną i godną postawę.

IV.  Wszystkie obiekty i urzędy wojskowe zostały w dniu 13 XI defini-
tywnie objęte. Miasto Kalisz jest w naszym posiadaniu.

V. Wydział cywilny przy Sztabie. Wobec ogromu zadań i potrzeby po-
działu pracy tworzę przy sztabie Wydział cywilny, do którego powołuję 
przedstawicieli różnych instytucji, w  pierwszym rzędzie organizacji ludu 
pracującego.

VI.  Dokładniejszego raportu co do ilości zorganizowanych oddziałów, 
broni, zaopatrzenia, magazynów itd. przesłać nie mogę, gdyż komenda 
garnizonu, koszar, zbrojmistrz, intendentura przeprowadzają dopiero ewi-
dencję.

VII. Komendantem miasta został mianowany ppor. Lasoń. Brak sił wła-
snych.

VIII. Dzisiaj wyjechałem na inspekcję Ziemi Kaliskiej. Komisja Sztabu 
samochodem. W czasie najbliższym nadeślę ze wszystkich powiatów szcze-
gółowe raporty. Turek, Konin, Słupca objęte[!]. Na ogół panuje spokój, 
w Turku i Stawiszynie doszło do wykroczeń ze strony wojsk niemieckich. 
W czasie strzelaniny zginęło kilka osób.

IX. Troską Kalisza są, a  zwłaszcza mogą być, zwalniani jeńcy z  obo-
zów w Niemczech i Szczypiornie. Przy Sztabie powstał specjalny urząd dla 
transportów jeńców pociągami. 

X. Z oddziałami polskimi w Skalmierzycach i Ostrowiu nawiązano łącz-
ność.

Proszę o rozkazy:
I. Co do jeńców francuskich w  Szczypiornie. Jest ich kilka tysięcy. Na 

razie służbę tam pełnią jeszcze Niemcy.
II. Co do POW – przekroczenia granicy Księstwa Poznańskiego.
III. Formowania oddziałów wojskowych.
IV. Co do stosunku z  komendami, a  zwłaszcza oddziałami WP, które 

mają być odkomenderowane do Kalisza.
V. Wobec absolutnego braku oficerów proszę o  odkomenderowanie 

choćby jednego oficera na komendanta Garnizonu.
VI. Proszę o nawiązanie łączności za pomocą telefonu.
VII. Proszę o wiadomości polityczne.
VIII. Proszę o zatwierdzenie Sztabu i nominacje oraz rozkaz co do za-

kresu kompetencji.
Załączam po 3 egzemplarze wydanych odezw122.

122 Załączników brak.
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Ludność zachowuje wobec Sztabu zupełnie lojalne stanowisko.

Kwatera Sztabu Szef Sztabu Wojskowego Ziemi Kaliskiej
Gmach Urzędu Gubernatorskiego przy Komendzie III Okręgu POW
 Ulrych, ppor.

Pisałem w nocy z dnia 13 na 14 XI 1918 r. Kalisz.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[36]

Związek Robotniczy Polskich Kolejarzy
 
 Brześć Litewski, dnia 13 XI 1918 r.

Zawiadomienie 

Niniejszym zawiadamiamy Szanowną Komendę Wojsk Polskich, iż my, 
niżej podpisani robotnicy, jesteśmy obecnie pod zaborem niemieckim, je-
steśmy zupełnie jak gdyby w niewoli.

Chętnie chcielibyśmy się wydostać spod jarzma pruskiego. Od kiedy na-
sze wojska objęły rządy w pobliskich miasteczkach, jesteśmy bardzo przez 
Niemców prześladowani, więc uprzejmie prosimy Szanowny Zarząd pol-
ski o wydostanie nas spod tego jarzma. Liczy nas się chętnych i  zdolnych 
do wojska przeszło 2 tysiące. Składamy z góry za wydobycie nas serdeczne 
„Bóg zapłać”.

Związek Robotniczy Kolejarzy Polskich
Podpisy 
/--/ A. Wiśniewski 
/--/ S. Lewy
/--/ S. Szulejewski
/--/ I. Heinzel
/--/ F. Binias
/--/ F. Janiszewski
/--/ J. Furmanek
/--/ I. Wielogórski
Brześć Litewski, dnia 13 XI 1918 r.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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[37]

Raport kurierki Dusi z podróży do Częstochowy 

Wyjechałam do Częstochowy w  niedzielę dnia 10 XI [19]18 r. o  godz. 3 
min. 50. 

Przyjechałam o godz. 11 w poniedziałek. W podróży przeszkód nie było 
żadnych. 

Z powodu przerwy w  komunikacji musiałam się zatrzymać do dnia 
13-go XI. Rewizji nie było. Droga spokojna, wszystkie stacje zajęte przez 
wojska polskie123.

Dnia 13 XI [19]18 r. 9-ta godz. wieczór Dusia

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

123 O rozbrajaniu Niemców w okręgu częstochowskim zob. L. Mastalski, 7 Dywizja Piechoty 
w latach 1918–1939, Częstochowa 2012, s. 29–31. 
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[38]

POW m.p. 14 XI 1918 r.
Komenda Naczelna
Wydział I

   Do szefa sztabu Komendy Naczelnej POW
   Raport L. 2

Na podstawie raportów komend okręgowych melduję, że:
I. Siłami POW zajęte zostały następujące miejscowości:
Częstochowa, Piotrków, Włocławek, Kutno, Gąbin, Chodecz, Sanniki, Ży-

chlin (walka od 11 XI do 12 XI do 4 po południu), Pniewo (stacja), Gostynin.
II. Zabici:
1. W Chodeczu Cezary Myszkiewicz, pseud. Pułaski.
2. W Gąbinie Aleksander Rajewski i Wierzbicki.
3. W Żychlinie dwaj bliżej nieznani członkowie POW (jeden ranny).
III. Zabrano:
1. We Włocławku 2 miliony marek na rzecz odpowiednich czynników 

państwowych z Krajowej Kasy Pożyczkowej, 18 karabinów i 600 granatów.
2. W Kutnie 70 karabinów.
3. W Chodeczu 5 karabinów.
4. W Częstochowie, Piotrkowie, Płocku (raporty nie wymieniają ilości).
IV. Odznaczył się w walce Ignacy Lendzin w Gąbinie.
Oprócz tego donoszą:
1. W  Częstochowie zarządzona mobilizacja na 13 listopada i  przyjęta 

przysięga na rzecz Rządu Lubelskiego.
2. W  Piotrkowie czynione są próby z  przewidywanym pozytywnym 

skutkiem zmuszania WP do przysięgi Rządowi Lubelskiemu. Stosunki 
z PPS dobre. Prowincja całkowicie opanowana.

3. Z Kalisza, że oprócz podanych dawniej 16 XI124 zabito 3 szpicli w po-
wiecie kaliskim i jednego w sieradzkim.

4. Z  Płocka, że major Winner125 wraz z  50 ludźmi poddał się pod ko-
mendę POW.

124 Tak w oryginale.
125 Właśc. Józef Wimmer (ur. 16 IX 1890 – zm. ?) oficer LP; w WP kierownik gł. zaciągu 
do Wojska Polskiego w Płocku, nast. m.in. dowódca twierdzy Chełmno, dowódca twierdzy 
Brześć n. Bugiem, komendant m. Toruń; ppłk piech. Od 1928 r. starosta powiatowy w Brod-
nicy, od 1935 r. starosta powiatowy w Kołomyi, zob. CAW-WBH, AP 7943, Wimmer Józef.
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5. Z Włocławka, że 12 listopada po południu zerwały się układy z nie-
miecką Radą Żołnierską. POW natychmiast zajęło dworzec i  posterunki. 
Rozgorzały walki. Niemcy wyparci do przystani. Radę żołnierską rozwiąza-
no. Zarząd miasta zdemokratyzowany. 

6. Na linii Warszawa – Grodzisk plant i mosty strzeżone przez POW.
Zegrze rozgrabione przez tłum.

       Kierownik I wydziału.

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.69, mps.
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[39]

Do Komendy Garnizonu Warszawskiego POW

Raport Alfreda Serafina-Ostroroga126, oficera POW

Posłusznie melduję, iż dn. 11 XI 1918 r. o godz. 4 p[o] p[ołudniu] otrzy-
małem od ob. of. komendanta garnizonu rozkaz, na mocy którego objąłem 
inżynieryjny statek „Weichsel”, dwie łodzie parowe „Liszyn” i „Narew”, dwie 
łodzie motorowe „Fridolin” i „Ewald”. Ludzi mam 7, ze mną 8. Ustanowi-
łem stałe posterunki oraz stałą kwaterę na statku „Weichsel”. Dnia 12 XI 
zdobyłem jeszcze 3 łodzie motorowe i  jedną parową „Gelda” z  Góry Kal-
warii. 

Działając na skutek rozkazu komendanta garnizonu, w  dniu 13 XI uda-
łem się do twierdzy Modlin. W Modlinie zastałem zrewoltowanych żołnierzy 
niemieckich, którzy chcieli opuścić twierdzę z bronią w ręku. Ponieważ ppor. 
1  pułku piechoty Piątkowski127, który jako oficer najstarszy szarżą w lazarecie 
pertraktował z radą żołnierską [w] Modlinie, widząc naszą pomoc w postaci 
dwóch silnie uzbrojonych motorówek i widząc, iż statki bez naszej aprobaty nie 
odejdą, żądał kategorycznie złożenia broni, co też Niemcy uskutecznili. Niem-
cy dział ani też karabinów maszynowych nie zostawili, gdyż takowe a priori 
były z fortecy wycofane. W ręce polskie dostały się: lazarety, składy amunicji, 
prowiant, medykamentów[!], konie, wozy itd. W porcie stoi parę statków i ber-
linek napełnionych kartoflami, które się już psują.

14 XI 1918 r. 12 w poł[udnie] /--/ Alfred Serafin-Ostroróg, oficer POW

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

126 Alfred Serafin-Ostroróg, pseud. „Serafin” (ur. 28 VII 1894 – zm. 28 I 1937) oficer armii 
ros., nast. w POW. Obrońca Lwowa; w WP m.in. por. 38 pp, od 1921 w rez. (kpt.), pracował 
w bankowości, zob. CAW-WBH, AP 1121, Serafin-Ostroróg Alfred.
127 Aureliusz Stanisław Piątkowski (ur. 20 VIII 1887 – zm. ?) pchor. LP, of. PSZ. 11–29 XI 
1918 r. w stopniu ppor. 1 pp, komendant twierdzy Modlin. W WP m.in. kpt. 36 pp, mjr Cen-
tralnego Składu Broni nr 2, ppłk Pomocniczej Składnicy Uzbrojenia nr 3, od 1935 r. w st. 
spocz., zob. CAW-WBH, AP 1872, Piątkowski Aureliusz.
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[40]

Do Komendy Sił Zbrojnych Polskich w Łukowie

Prosimy natychmiast o przysłanie oddziału żołnierzy do Radzynia, grozi 
nam niebezpieczeństwo od strony Brześcia.

Samochód i karabiny z amunicją na gwałt potrzebujem[!].

     Komendant miasta POW Bańkowski 

Radzyń, 14 XI [19]18 r. – 8 wiecz[orem]

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[41]

POW M.p. 14 XI 18 r.
Komenda III-go Obwodu

Raport 
Komenda III Obwodu donosi:

Dnia 12 bm. władzę wojskową na terenie III-go Obwodu objęło POW. 
Broń niemiecką zabrano pod moje rozporządzenie[!]. Zapasy żywności, 
ubrań, rowerów i  koni również zabrano do komend miejscowych POW. 
Centrum jest w Jadowie, drugą miejscową komendą jest Tłuszcz i Łochów. 
Stację Łochów zajął ob. Salecki128, b. oficer armii Dowbora-Muśnickiego 
w  randze rotmistrza. Posłano ob. Saleckiemu 5 ludzi i  15 karabinów do 
pomocy. Posłusznie zapytuję[!]: kto ma objąć stację, czy p. Salecki, czy też 
Komenda III-go Obwodu? Zaznaczam, iż przy stacji znajdują się zapasy 
żywności. Ewidencja ludzi oraz spis zapasów żywności, broni itp. rzeczy po-
zostałych po wyjściu Niemców i zdobytych siłą będzie sporządzona w naj-
krótszym czasie i przesłana do Komendy Okręgu.

      Komendant Obwodu
        w.z. A. Jackiewicz129

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.422, mps.

128 Jerzy Salecki (ur. 1 VI 1884 – zm. ?) oficer armii ros., nast. I KP. W WP m.in. w Insty-
tucie Geograficznym, nast. kwatermistrz Frontu Wielkopolskiego, nast. płk w  WIG, nast. 
w OTO. Od 1929 r. w st. spocz., zob. CAW-WBH, AP 26283, Salecki Jerzy. 
129 Andrzej Jackiewicz (ur. 24 X 1897 – zm. 30 VII 1920) pchor. POW, w  końcu 1918 r. 
komendant garnizonu w Jadowie. W WP m.in. ppor. 22 pp, nast. 40 pp. Zmarł z ran w War-
szawie, zob. CAW-WBH, AP 4076, Jackiewicz Andrzej.
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[42]

Komendant m. Wizny
Wizna, dn. 14 XI 1918 r. 

Do komendanta ziemi łomżyńskiej X Okr. ob. Leśniewskiego-Rodkiewicza130 

Raport

Melduję posłusznie, że w nocy z dnia 11-go na 12-go bm. nastąpiło roz-
brojenie załóg niemieckich w miejscowościach Wizna, Sieburczyn, Bronowo 
w liczbie około dwustu, którzy dnia następnego zostali przesłani do m. Je-
dwabnego131, w celu dalszego transportu do Prus. Karabinów posiada Wizna 
łącznie z  Sieburczynem około pięćdziesięciu (dokładnej liczby stwierdzić 
nie można, ponieważ część załogi wyszła w  tak zwaną Ober Ost132 i do tej 
pory nie powróciła). W nocy z dn. 13-go na 14-sty wrócił żołnierz Walenty 
Serafiński z oddziału wysłanego na Ober Ost, któren[!] został raniony przez 
ludność cywilną w rękę, przy czym meldował, iż w Nowej Wsi zajęte maga-
zyny ze zbożem i kartoflami.

Pożądana jest pieczątka dla komendy obwodu Wizny.
Po powróceniu oddziału nie omieszkam zawiadomić następnym raportem.
P.S. Posiadamy na składzie pewną ilość drzewa i desek, które z powodu 

braku gotówki POW warto byłoby sprzedać. Czekam instrukcji. Posiada-
my również siano, które po części używamy dla wyżywienia koni zabranych 
Niemcom (8 sztuk).

      Komendant m. Wizna

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

130 Bolesław Rodkiewicz, pseud. „Konrad” (ur. 2 IV 1889 – zm. ?) żołn. ZWC, LP i POW, 
komendant IV/X Okręgu Łomża. W WP m.in. ppor. 2 pp Leg., por. 1 pp Leg., kpt., nast. mjr 
piech. 44 pp, nast. w Komendzie SG, zob. CAW-WBH, KN 12.03.1931, Rodkiewicz Bolesław.
131 Tak w oryginale.
132 Tj. na teren zajmowany przez niemieckie oddziały frontowe. 
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[43]

POW 
Komenda Naczelna
Wydział I, nr 3

Do Szefa Sztabu Komendy Naczelnej POW

Raport nr 3 z dnia 15 XI 1918 r.

Na podstawie raportów Komend Okręgowych i Obwodowych, melduję, 
że:

I.1. Siłami POW zostały opanowane miejscowości: Kalisz, Węgrów, Tu-
rek, Konin, Słupca133, Żyrardów,

I.2. Siłami POW i WP: Sosnowiec, Modlin.
II. Zagarnięto:
1. W Pułtusku: 1190 karabinów, 417 skrzyń amunicji, 14 360 ładunków, 41 

granatów ręcznych, 2 samochody ciężarowe, 3 samochody osobowe, 112 koni,
2. W Kaliszu: dużo broni, magazyny, środki lokomocyjne,
3. W Węgrowie: 40 karabinów, 3000 ładunków, 8 rowerów, 29 koni, dużo 

zboża, mięsa,
4. W Częstochowie: 300 karabinów, dużo amunicji, granatów i magazyny,
5. W Jabłonnie: 1000 karabinów.
III. Oprócz tego:
1. Z Kalisza donoszą, że na skutek warunków miejscowych przy tam-

tejszej Komendzie Okręgu powstał sztab, będący fuzją między POW, WP 
i  przedstawicielami byłego korpusu Muśnickiego, przy nim wydział cy-
wilny i  urząd dla transportu jeńców. Niemcy na skutek porozumienia 
opuścili miasto z  bronią (1 karabin na żołnierza). Komenda Okręgu za-
pytuje: 

a. co robić z jeńcami francuskimi ze Szczypiorna,
b. czy tworzyć oddziały wojskowe,
c. jak ustosunkować się do WP,
d. czy przekroczyć kordon poznański i prosić o oficera na komendanta 

garnizonu.
2. Z Gąbina: 
a. że Niemcy opuścili miasto zupełnie,
b. że były próby objęcia władzy cywilnej przez członka Koła Międzypar-

tyjnego. Komendant Obwodu przeciwstawił się temu. Czeka instrukcji.
3. Z Częstochowy: 

133 W oryg. „Słupec”.
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a. że utworzyły się dwie odrębne władze – POW i WP, łącznie ze Strażą 
Obywatelską, że WP robi trudności, Straż Obywatelska kiepska – należało-
by rozbroić.

4. Z Włocławka zapytują, czy Komenda Okręgu ma się poddać pod ko-
mendę płk. Wiśniewskiego134. WP robi trudności nawet w instytucjach opa-
nowanych przez POW, a następnie oddanych pod straż WP.

5. Z Węgrowa o powstaniu Tymczasowej Komisji Wykonawczej pracują-
cej zgodnie z POW.

Kierownik I Wydziału

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

134 Aleksander Wiśniewski (ur. 26 II 1858 –  zm. 19 XI 1930) oficer armii ros. W  WP 
w okręgowym pułku w Łowiczu, nast. od 2 XII 1918 r. tyt. płk w st. spocz., zob. CAW-WBH, 
AP 8918, Wiśniewski Aleksander.
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[44]

15 XI 1918 r.

  Raport II Obwodu POW Zakroczym

Komendę II Obwodu objął ob. Bracławski. Rozbrojenie żołnierzy niemiec-
kich odbyło się spokojnie, zdobyto kilkanaście karabinów. Straż pełnią człon-
kowie POW. Część załogi wysłano do Modlina dla obrony składów i więźni[!]. 
Wszelkie rozporządzenia w mieście wydaje magistrat w porozumieniu z ko-
mendą POW. W mieście jest spokój i porządek. Okoliczne lasy państwowe są 
tylko przez miejscową ludność rozgrabiane. W Nowym Dworze Żydzi mają 
dużo broni zakupionej od Niemców, sieją oni postrach wśród ludności polskiej, 
która jest mniejszością w tym mieście. Komendę nad załogą POW w twierdzy 
Modlin otrzymał podchorąży Broszkiewicz135.

Komendant załogi POW Broszkiewicz, pchor.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

135 Zapewne Karol Broszkiewicz (ur. 16 X 1884 – zm. 16 XI 1934) służył w LP, nast. w PKP 
i PSZ. W WP m.in. ppor. w Szt. Gen., por. 14 p. uł.; od 1923 r. w rez., z przydziałem do 15, 
nast. 1 p. uł., zob.  CAW-WBH, AP I.481.B.12693, Broszkiewicz Karol.
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[45]

Raport 

Dnia 11 XI przed wieczorem komenda miejscowa Postoliska przy po-
mocy komendy miejscowej Tłuszcz i  cywilnych ludzi zajęła po krótkiej 
strzelaninie stację Tłuszcz. Strat żadnych ani po stronie naszej, ani po nie-
mieckiej. Zdobyte zostały karabiny w liczbie 30, nieuszkodzone urządzenia 
stacyjne, maszyna do pisania. 

Dnia 11 XI w nocy wymaszerowali Niemcy z  Jadowa do Łochowa, zo-
stało ich tylko 8 (przed wymarszem uciekł jeden poznańczyk), a moi ludzie 
rozbroili 6-ciu Niemców w różnych punktach miasta; w nocy przyjechało 
4 żołnierzy Wehrmachtu z  Mińska Mazowieckiego i  przy pomocy tychże 
chcieliśmy rozbroić pozostałych Niemców. Ci zaczęli strzelać, przy czym za-
bili nam jednego człowieka z POW; z Niemców jeden ciężko ranny, reszta, 
korzystając z ciemności, uciekła przez ogrody do Łochowa.

Dnia 12 XI poddali nam się Niemcy stojący na stacji w  liczbie mniej 
więcej 200, zdobyczą podzieliliśmy się z komendą wyszkowską, na której 
terenie leży Łochów. Do Jadowa wzięto 75 karabinów, 3 konie wierzcho-
we, 2 rowery, 2 krowy, trochę bagażu. Komendę stacji Łochów objął rot-
mistrz Salecki z  formacji wschodnich, komendę wojskową i  służbę pełni 
POW.

Dnia 14 XI do Jadowa przyjechał sierżant i  8 żołnierzy z  Wojska Pol-
skiego w Mińsku Mazowieckim i  zażądał złożenia broni i  rozejścia się do 
domów. Otrzymawszy odpowiedź odmowną, odjechał do Mińska, grożąc, 
że dalej będzie postępował po wojskowemu.

Dnia 10 XI, nie wiedząc jeszcze o  ustępowaniu Niemców, ob. Kiliński 
napadł na żandarmów strachowskich, jednego zabił, a dwu ranił (ob. Kiliń-
ski urządził napad ze swoją sekcją).

Dnia 15 XI 1918 r.   Komendant Obwodu Przedpełski136

 
CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

136 Stefan Wolski, pseud. „Przedpełski” (ur. 25 IV 1898 – zm. 1940) pchor. POW, komen-
dant Jadowa. W WP m.in. w 21 i 42 pp, mjr piech.; zob. Księga cmentarna. Charków, War-
szawa 2003, s. 608.  
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[46]

15 XI 1918 r.

Raport z przejazdu do Siedlec dn. 14 XI 1918 r. kurierki p. Zekierówny137

Wyjechałam z Warszawy 10 m. 30 rano pociągiem, który powinien był 
wyjść 8 m. 46 rano do Siedlec bez przeszkód, przybyłam o  godz. 2-ej po 
południu. Udałam się do Komendy Okręgu, gdzie oddałam polecone mi 
listy i paczki. Przyjęto mnie tam bardzo serdecznie z gotowością pomoże-
nia[!] mi i opiekowania się mną. Po obiedzie spędziłam u koleżanki[!], zaś 
wieczór i  część nocy w Komendzie Okręgu, skąd odprowadzana na stację 
wyjechałam z Siedlec po 2-ej w nocy. Wydatków żadnych nie miałam i wy-
dzielone mi 40 marek zwracam w całości. 

Jak opowiadali mi obywatele – w  Siedlcach odbyło się wszystko i  jest 
nadal bardzo spokojnie – życie ludności idzie swoim trybem. W poniedzia-
łek w południe zmobilizowano ludzi POW w Siedlcach, którzy tegoż dnia 
zajęli dworzec. Rozbrojono Niemców, którzy opuścili swe locum tegoż dnia 
po obiedzie, zostawiając dużo broni, amunicji i zapasów żywności. POW na 
swą siedzibę zajęła pałac zwany „gubernią”, mieszczący się przy ulicy Pała-
cowej. POW ma do swego rozporządzenia samochód, konie i wozy. Naza-
jutrz, tj. we wtorek, ogłoszono mobilizację wsi okolicznych, którymi całko-
wicie zawładnęła POW. Ludzie do POW stają chętni i z zapałem. Wydano 
też odezwę z oznajmieniem przyjazdu komendanta Piłsudskiego i nawołu-
jącą do wstępowania do POW. Poza tym w Siedlcach z por. Górskim na cze-
le z ramienia ex Wehrmachtu odbywa się werbunek, który jednak daje małe 
rezultaty i nie cieszy się zbytnio sympatią; [z] o wiele większym zaufaniem 
odnosi się miejscowa ludność do POW. „Wehrmachtowcy” z obawą i  sza-
cunkiem odnoszą się do POW. Dnia 14 XI przybył do Siedlec z  ramienia 
Komisji Wojskowej były „dowborczyk”, pułkownik, który jak się zdaje138 ko-
mendantowi okręgu, jest zapalonym „piłsudczykiem”, tak że przypuszczal-
nie działalność jego będzie całkowicie zgodna z działalnością POW [brak 
dalszej części dokumentu].

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

137 Właśc. Felicja Zelcerówna z Warszawy (?) kurierka stała POW, aresztowana przez policję 
(roku nie ustalono), zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.13, Ewidencja personelu centrali 
pocztowej, b.d., k. 32; POW, sygn. I.124.1.69, Spis aresztowanych, b.d., k. 286.
138 W oryg. „jadąc zdaje”.
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Komenda Placu POW
wydział raportów obwodowych

Meldunek Obwodu IV-go

W dniu 11 XI 1918 r. zostały rozbrojone wszystkie siły zbrojne niemiec-
kie w Obwodzie IV-tym w punktach: Słupca, Pyzdry, Zagórów, Szymano-
wice. 

We wszystkich punktach rozbrajani składali broń zupełnie spokojnie. 
Długiej broni Obwód IV-ty ma  90 szt.,
krótkiej 20 szt.,
koni w Obwodzie IV-tym jest  10 szt.,
bryk (wolantów)  4 szt.
Raport szczegółowy złożę w najkrótszym czasie.

        /--/ Bogucki139 
m.p. 15 XI 1918 r. instruktor IV-go Obwodu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

139 Właśc. Kozłowski (imienia nie ustalono), pseud. „Bogucki” (?) instruktor POW, zob. 
B.  Wojciechowska, Ku wolnej Polsce. Z dziejów słupeckiego obwodu POW, Poznań 1997, s. 83.
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[48]
   

Raport z drogi do Okręgu VIII

 Przyjechałem do Kalisza z czterogodzinnym opóźnieniem, tj. o godz. 
10. Na ulicach spotkałem patrole niemieckie, składające się z dwóch ludzi. 
Na ogół w mieście był spokój. Drugiego dnia dowiedziałem się o powsta-
niu sztabu dla Okręgu VIII. Sztab ten wszedł w porozumienie z Radą Żoł-
nierską. Rada Żołnierska zgodziła się pozostawić wszelki majątek wojskowy 
za[!] wyjątkiem 5-ciu samochodów oraz prywatnej własności wojskowych 
[w zamian] za zapewnienie bezpieczeństwa i honorowy wymarsz z bronią 
do granicy. 

Dnia 13 XI [19]18 [r.] Niemcy oddali większą część broni, tegoż dnia 
o  godz. 2-ej wyruszyli do granicy z  orkiestrą i  kompanią uzbrojoną pod 
eskortą Wojska Polskiego. W  Skalmierzycach wbrew umowie Niemcy nie 
chcieli zgodzić się na oddanie broni. Dopiero pod groźbą przerwania toru 
kolejowego zgodzili się na złożenie. W  poniedziałek [11 XI] zostały zaję-
te przez członków POW dworce Sieradz i  Błaszki, przy czym w  Sieradzu 
była bitwa. Podobno jest kilku zabitych i rannych z obydwóch stron. Prze-
jęcie władzy od Niemców w Kaliszu odbyło się bez jakichkolwiek zajść. Po 
Niemcach w  Kaliszu pozostało kilkadziesiąt tysięcy korcy140 kartofli oraz 
duże zapasy mąki w składach i młynach. W Opalówku na dworcu zatrzy-
mano 6 wagonów bydła. Powracający Niemcy w dużej części z okolic Kali-
sza wracają za granicę bocznymi [drogami], przy czym uwożą[!] wszystko, 
co jeszcze posiadają. 

Warszawa, 15 XI 1918 r.  Stryjkowski, kurier

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

140 Dawna jednostka objętości, wynosząca w tym przypadku ponad 120 litrów. 
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[49]
 15 XI 1918 r., L.28141

Ze sztabu wojskowego Ziemi Kaliskiej

W obozie jeńców w  Szczypiornie zapanował w  ostatnich dniach pod 
wpływem wiadomości o  wypadkach w  Niemczech bardzo groźny nastrój. 
Jeńcy w liczbie kilku tysięcy zamierzali przemocą wydostać się z obozu, by 
przez Kalisz ruszyć do domu, co mogło wywołać przykre następstwa dla 
miasta i okolicy.

Aby zapobiec temu, w  środę 13 listopada udali się do obozu jeńców 
w  Szczypiornie szef sztabu, porucznik Ulrych, dr Orgelbrand, pułkownik 
służby zdrowia, oraz podporucznik Lasoń, komendant miasta. Staraniem 
ich udało się jeńców uspokoić i nakłonić do zgody na stopniowe wysyłanie 
koleją. W czwartek odszedł do Warszawy pierwszy transport jeńców w ilo-
ści 1200 ludzi. Wczoraj przybył do szefa sztabu, porucznika Ulrycha, dele-
gat Rady Żołnierskiej z obozu jeńców w Szczypiornie i złożył mu w imieniu 
jeńców gorące podziękowanie za szczere zajęcie się ich dolą. 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

141 Dopisek ręczny.
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POW Okręg X m.p. 15 XI 1918 r.
Obwód VIII

 Raport za czas od dnia 11 do dnia 15 XI 1918 r.

Obywatelu Komendancie, melduję posłusznie, iż z  poniedziałku na 
wtorek, tj. z 11 na 12 XI chcieli Niemcy w Suwałkach zdać broń, więc po-
szłem[!] z ludźmi, sta[ną]łem na godzinę 12 w nocy, wysłałem delegatów do 
nich o złożenie broni, a oni naradzili się i odpowiedzieli, że teraz nie złożą, 
aż ich wojska wycofają się z Ukrainy i od Wilna. Cofnąłem ludzi z powro-
tem[!]. Przychodzę do Rajgrodu, patrzę, że całe Królestwo w peowiackich 
rękach. Więc rzuciłem się 15 XI na folwark Reszki, wziąłem dwa karabiny, 
bo było dwu żołnierzy, spisałem zboże, dobytek i  co w  tym majątku było 
i ruszyłem na wieś Szelisławkę. 20 wachowych było, bez strzału poddali się, 
wziąłem 21 karabinów, brauning i  2000 ładunków, i  aparat telefoniczny; 
dostarczyłem żołnierzy do Rajgrodu, a Rajgród miał dostarczyć do Twork. 
Przyleciał[!] z Rajgrodu oficer polski, który przedtem zapisywał do wojska 
i mówił, że broń trzeba zdać dla Niemców, ale peowiak Mucha, który z nim 
był, się wyraził, że im trzeba broni i  mam zdać, ale zobaczę – jak on dla 
siebie[!], to stanę na granicy i nie puszczę go do Suwalszczyzny[!]. 

Miałem później brać majątek, w którym było 30 żołnierzy, ale koni było, 
dobytku, zboża, tymczasem przychodzę pod Pomiany, dostaję natychmiast 
kuriera z  Suwałk, żeby zaczekać, bo Niemcy proszą, żeby wypuścić ich 
wszystkich i  gwarantowali, że broń złożą, tylko chcą zabrać to, co kupili 
(dobytek, zboże). Dowiedziałem się, że ten oficer z Rajgrodu jeździ do Su-
walszczyzny do Niemców i  umawia się z  nimi, żeby oni mu broń złożyli. 
Więc proszę o zawiadomienie mnie, czy go puszczać w swój obwód, czy nie, 
jestem peowiak wierny swej Komendzie X Okręgu. Proszę mi sam o daro-
wanie[!], że nie stawiłem się na 14-go, bo muszę tu czuwać. Tylko proszę 
o instrukcję, co mam robić. 

m.p. 15 XI 1918 r. Komendant VIII Obwodu /--/ Rinaldo 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.



Arkadiusz Tuliński: Listopad 1918 r. na terenie okupacji niemieckiej w wybranych dokumentach... 315

[51]

Okręg Zagłębie 

Wyciąg z raportu kurierki wysłanej do Sosnowca

Wyjechawszy z Warszawy dnia 13 XI o [godz.] 2 p[o] p[ołudniu], w So-
snowcu byłam dnia 14 XI o godz. 8.10 rano.

Komendant POW w  Sosnowcu, ob. Cz. Kowalski zakomunikował, co 
następuje: w niedzielę w nocy, tj. z dnia 10 na 11 XI dano mu znać o zre-
woltowaniu Niemców. Posłał więc do Dąbrowy kurierów rowerami z prośbą 
o pomoc w ludziach i broń. Dąbrowa jednak odmówiła, tłumacząc się tym, 
że zamierzony jest pochód PPS i ludzie są potrzebni do utrzymania porząd-
ku. Sami zatem sosnowieccy ludzie udali się do Niemców i z łatwością ich 
rozbroili. Zabrano oprócz niewielkiej ilości broni 3 samochody, rozkręco-
no tor kolejowy i zatrzymano 3 pociągi z ładunkiem drzewa i węgla, idące 
do Niemiec. Następnego dnia, tj. 11 XI, powołano do rozbrajania Niemców 
milicję miejską oraz samopomoc legionową. Zaznaczyć należy, że i ludność 
sama na własną rękę rozbrajała wojskowych niemieckich142.

Organizacja POW jako taka nie występowała, tylko łącznie z legionista-
mi. Obecnie komendantem miasta jest chorąży Mecnarowski143, werbun-
kiem zaś, jaki ogłoszono, powołując obywateli od lat 18 pod broń, zajmuje 
się dr Składkowski144. Oddano się pod rozporządzenia Rządu Lubelskiego. 
Ob. Cz. Kowalski został mianowany naczelnikiem milicji miejskiej. Prosi 
on organizację o przysłanie kogoś, komu by mógł oddać pieniądze organi-
zacyjne, złożyć dokładny raport ze swej działalności i otrzymać zwolnienie 
z zajmowanego dotąd stanowiska, gdyż uważa, że roboty w organizacji nie 
ma, cała bowiem młodzież POW poszła już do wojska.

W drodze powrotnej słyszałam, jakoby w Olkuszu było do 2-ch tysięcy 
ludzi już pod bronią. W Katowicach Niemcy silnie uzbrojeni nie chcą się 

142 O rozbrajaniu Niemców w Zagłębiu zob. L. Mastalski, 7 Dywizja..., s. 34–38 ; idem, Dzie-
je 11 Pułku Piechoty 1918–1939, Częstochowa 2018, s. 36–50. 
143 Emil Mecnarowski, dr (ur. 10 V 1879 – zm. 21 VII 1968) chor. LP , organizator sądownic-
twa polskiego w Sosnowcu, nast. komendant miasta. W WP m.in. w MSWojsk., nast. prezes 
Najwyższego Sądu Wojskowego, gen. bryg. W 1938 r. przeszedł w st. spocz., zob. P. Stawecki, 
Słownik..., s. 218–219.
144 Sławoj Felicjan Składkowski (ur. 9 VI 1885 – zm. 31 VIII 1962) oficer lekarz LP, orga-
nizator rozbrajania Niemców w  Zagłębiu Dąbrowskim. W  WP m.in. szef sanitarny 2 DP 
Leg., grup operacyjnych, inspektor oddziałów sanitarnych, szef Departamentu Sanitarne-
go MSWojsk., gen. bryg., od 1926 r. w rez. Minister spraw wewnętrznych, nast. gen. dyw., 
premier rządu RP. Internowany w Rumunii, nast. na emigracji, zob. P. Stawecki, Słownik..., 
s. 304–305.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE316

poddać. W Poznaniu jakoby były już nasze wojska, które odebrały już amu-
nicję i artylerię i proszą teraz o posiłki (wiadomości o Poznaniu zaczerpnię-
te są z rozmowy dwóch oficerów WP). 

Adres ob. Kowalskiego: Sosnowiec, I Okręg Milicji Miejskiej.

Warszawa, 15 XI 1918 r., [godz.] 7 rano Irena Lipińska145

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

145 Irena Lipińska (?) kurierka stała POW, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.13, Ewiden-
cja personelu centrali pocztowej, b.d., k. 32.
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POW, Okręg I Warszawa, dnia 16 XI 1918 r.
Warszawa – Prowincja 
L. 172

  Raport do Komendy Naczelnej

Na zasadzie otrzymanych raportów z poszczególnych obwodów melduję, 
co następuje:

Obwód II Modliński: 
a. w Jabłonnie rozporządzaliśmy zbyt małymi siłami, aby utrzymać wiel-

ką ilość materiału wojskowego, umieszczonego w składach rozrzuconych na 
dużej przestrzeni. Posłany z obwodu praskiego oddział złożony z 12 ludzi 
nie zdołał w zupełności opanować sytuacji. Część składów została rozgra-
biona146. 

b. W Nowym Dworze straż bezpieczeństwa pełni POW wraz z miejsco-
wą milicją.

c. Komenda miejscowa Zakroczym opanowała miasteczko i fort I twier-
dzy modlińskiej, poza tym wysłała 32 ludzi do pomocy komendantowi 
twierdzy, porucznikowi Piątkowskiemu. W  okolicy zdarzają się wypadki 
wycinania lasów przez włościan miejscowych. Zorganizowano patrole dla 
zapobiegania temu. Stan czynny w obwodzie wynosi 125 ludzi.

Obwód III Jadowski: w ciągu dnia od 11–13[!] bm. obwód został całko-
wicie opanowany przez POW. Niemcy stawiali opór tylko w  Jadowie, wy-
wiązała się strzelanina, skutkiem której został zabity jeden członek organi-
zacji oraz ranny jeden żołnierz niemiecki. Stacje Tłuszcz i Łochów obsadzo-
ne są przez naszych ludzi. Obywatel Kiliński, komendant miejscowy w Stra-
chówce, nie będąc jeszcze poinformowany o mających nastąpić wypadkach, 
urządził dnia 10 XI napad na miejscowych żandarmów, jeden z nich został 
zabity, a dwóch rannych. W Obwodzie zarządzono tymczasowy werbunek. 
Ludzie są prowiantowani ze składów miejscowych. 

Obwód IV Mińsko-Mazowiecki: nowo naznaczony na komendanta ob-
wodu ob. Tarnowski147 przybył do Mińska Mazowieckiego dnia 12 bm. rano 
i zastał już cały powiat opanowany przez wojsko byłego Wehrmachtu. Ob. 
Tarnowski rozpoczął energiczną akcję w kierunku zorganizowania miejsco-
wych sił POW oraz milicji obywatelskiej, spotkał się jednak ze strony miej-

146 W oryg. „rozgromiona”.
147 Stanisław Tarnowski-Dziadak (ur. 24 XII 1893 – zm. 13 I  1919) oficer POW. W  WP 
ppor. piech., of. 1 komp. 36 pp LA, poległ pod Lwowem, zob. CAW-WBH, AP 3316, Tar-
nowski-Dziadak Stanisław.
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scowych władz Wehrmachtu z  silnym przeciwdziałaniem, a  następnie był 
aresztowany i  otrzymał polecenie opuszczenia granic powiatu. O  powyż-
szym Komenda Naczelna otrzymała specjalny meldunek. 

Obwód V Garwoliński: według wiadomości otrzymanych bezpośrednio 
przez Komendę Naczelną wynikł ostry zatarg na terenie obwodu między POW 
a żołnierzami byłego Wehrmachtu, który doprowadził do wymiany strzałów. 
Skutkiem przerwania komunikacji telefonicznej Komenda Obwodu nie miała 
możności otrzymania szczegółowego meldunku w powyższej sprawie. 

Obwód VI Grójecki: W uzupełnieniu do raportu poprzedniego – w trak-
cie rozbrajania wojsk okupacyjnych zostało zabitych trzech żandarmów nie-
mieckich.

Obwód IX Łowicki: na zasadzie raportu ustnego – rozbrajanie oddziałów 
niemieckich odbyło się spokojnie i zostało przeprowadzone pod kierownic-
twem ob. Stefana Cieślaka148, b. chorążego 4 pułku, działającego w  zupeł-
nym porozumieniu z miejscowym komendantem obwodu149, w następstwie 
ob. Cieślak podporządkował się pułkownikowi Wojsk Polskich Korewie150 
bez uprzedniego porozumienia się z Komendą Okręgu.

Obwód X Sochaczewski: rozbrojenie wojsk niemieckich w Sochaczewie 
nastąpiło na drodze porozumienia z dowództwem niemieckiego garnizonu, 
dokonanego za pośrednictwem komendanta obwodu oraz podporucznika 
Maciejowskiego151 (dowborczyka). Jedyną siłą wojskową w  obwodzie jest 
POW. Ludzie prowiantowani są z  przejętych od Niemców składów. Dnia 
15  XI152 spodziewany był przyjazd niejakiego153 porucznika [...]154, który 
z polecenia jakiejś władzy wyższej (prawdopodobnie z Wehrmachtu) miał 
zażądać oddania do jego dyspozycji wszystkich składów opanowanych 
przez POW. 

148 Stefan Cieślak (ur. 5 VIII 1891 – zm. 1954) chor. LP, nast. dowódca łowickiego (IX) 
Obwodu POW. W WP m.in. w 30 pp, dowódca baonu 28 pp, zastępca dowódcy 31 pp, nast. 
zastępca dowódcy 48 pp. W 1939 r. płk, dowódca 65 pp, zob. CAW-WBH, AP I.481.C.4209, 
Cieślak Stefan. 
149 Adam Ambroziak, pseud. „Brudzicz”, „Orlicz” (?) sierż. POW, komendant IX Obwodu 
do 11 XI 1918 r., organizator działań dywersyjnych. W WP w 30 pp, nast. sierż. rez., zob. 
CAW-WBH, AP I.481.C.4209, Cieślak Stefan, Spis członków IX Obwodu POW Łowicz, k. 4.
150 Franciszek Korewo (ur. 21 IX 1885 –  zm. ?) oficer armii ros., nast. II KP. W  WP płk 
piech., m.in. dowódca 30 pp, 49 i 65 pp, dowódca Brygady KOP „Wilno”. Od 1938 r. w st. 
spocz., zob. CAW-WBH, AP 20184, Korewo Franciszek.
151 Nie ustalono, czy chodzi o  ppor. Aleksandra czy Jerzego Maciejowskiego (obaj służyli 
w I  KP).
152 W oryg. „15 XII”.
153 W oryg. „niejako”.
154 Wyraz nieczytelny.
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Obwód XI Grodziski: w uzupełnieniu do raportu poprzedniego – zaczę-
ły się tarcia z przybyłymi władzami Wehrmachtu na gruncie objęcia mate-
riału wojskowego.

Szczegółowa ewidencja ludzi organizacyjnych oraz ludzi już zwerbowa-
nych, jak również ewidencja broni, wszelkiego materiału wojskowego i pro-
wiantu zostaną w najbliższym czasie przedstawione Komendzie Naczelnej 
według szematów[!]155 opracowanych przez komendy Okręgowe. 

Z meldunków otrzymanych w dniu 14 bm. i 15 bm. daje się zauważyć pra-
wie we wszystkich obwodach tarcia między POW a byłym Wehrmachtem. Tar-
cia te się potęgują i mogą doprowadzić do bardzo smutnych następstw.

Komendant Okręgu
Jan Korkozowicz

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

155 (Arch.) schemat.
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[53]
POW 
Komenda Naczelna 1 m.p. dnia 16 listopada 1918 r.
Sztab L. 1405 godzina 3 m. 5 w nocy

 Otrzymaliśmy o godzinie 3-ej w nocy następujący telefonogram, 
który przesyłamy:

Mława. Do Szefa Sztabu Wojsk Polskich.
Przez POW otrzymuję wiadomość o skierowaniu z Warszawy 1500 uzbro-

jonych Niemców, od których załoga mławska ma odebrać broń. Siła załogi 
mławskiej wynosi 80 świeżo zaciągniętych ułanów drugiego szwadronu czwar-
tego pułku, 80 uzbrojonych POW, z czego 1/3 zostawić należy na warty.

W Iłowie znajduje się 1000 uzbrojonych Niemców, którzy zagrozili nasze-
mu patrolowi konwojującemu niemieckich urzędników wojskowych wyprawą 
na Mławę z powodu kilkakrotnej strzelaniny cywilnej ludności na granicy. Ta-
kie same wiadomości przesłali tutejszemu staroście. Podejrzewam, że rady nie-
mieckich żołnierzy stoją w kontakcie z akcją bolszewików w mieście i okolicy. 
Mamy informacje zupełnie pewne, że w niedzielę zamierzone są manifestacje 
bolszewickie w Mławie, które nie są dla nas niebezpieczne, o ile [nie] nadej-
dzie do Mławy nowy transport uzbrojonych Niemców. Skoncentrowanie naszej 
siły wojskowej na dworcu może zachęcić bolszewików do urządzenia zaburzeń 
w mieście oddalonym o dwie wiorsty156 od stacji kolejowej. O ile zamierzone są 
dalsze rozbrojenia transportów niemieckich w Mławie, proszę o przysłanie pół 
kompanii wojska na załogę Mławy.

Za zgodność m.p. Wadoń157, porucznik
      Komendant placu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

156 Dawna ros. miara długości dzieląca się na 500 sążni, równa 1,0668 km.
157 Jan Wadoń (ur. 1888 – zm. ?) w WP m.in. zastępca komendanta PKU Ciechanów, nast. 
kpt. 4 pspodh., oficer DOG Kraków, w 1922 r. przeniesiony do rez.
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[54]

Odpis z kopii 16 XI 1918 r. [godz.] 11 m. 25 w[ieczorem]

Siedlce Zawiadowca stacji (podpis) Naczelnikowi oddziału ruchu; Łu-
ków, Siedlce Plac Komendy i  komendantom stacji [kolei] Warszawa Wie-
deńska, Naczelnikowi Ruchu. 

Wobec tego, że na dystansie Łuków–Brześć trwa przerwa [w] ruchu po-
ciągów, proszę bez wspólnego porozumienia się z  Łukowem jeńców nie-
mieckich nie kierować, gdyż w Łukowie koncentrowało się do 5000 tako-
wych. Kropka. Aby uniknąć możliwych ekscesów, proszę komendanta placu 
Łuków wzmocnić ochronę stacji i zarządzić158 oswobodzenie 87 wozów to-
warowych.

Przesyłając niniejsze, mam zaszczyt prosić o  wzmocnienie wart, gdyż 
nawała jeńców poważnie zagraża porządkowi w mieście.

 Komendant stacji Łuków /--/ J. Dutkiewicz159

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

158 W oryg. „zarządzeń”.
159 Józef Dutkiewicz (ur. 12 III 1878 –  zm. ?) oficer armii ros.; od 1917 r. w  POW, 11 XI 
1918 r. na czele oddziału POW zajął stację Łuków. W WP chor./ppor. piech. m.in. w DOLK 
Warszawa, w 1921 r. dowódca Dworca Warszawa, nast. w 12 pp, nast. tr. przeniesiony do rez. 
Oficer rez. 65 pp i 2 pspodh., w 1929 r. przeniesiony do pospolitego ruszenia,  zob. CAW-
-WBH, AP I.481.D.6813, Dutkiewicz Józef.
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[55]

Telegram 
Do Komendanta Wojsk Polskich POW w Łomży

1. Z  rozkazu Naczelnego Wodza Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego 
wszystkie oddziały POW są równorzędne oddziałów[!] Wojsk Polskich, czy-
li na tych samych prawach co wojsko.

2. Zawiadomić komendantów Wojsk Polskich, że nie wolno im występo-
wać przeciwko oddziałom POW.

3. Za wszelkie próby rozbrajania i  następstwa tegoż odpowiedzialnym 
będzie każdy komendant danego Wojska Polskiego.

Łomża, dn. 16 XI 1918 r. Komendant X Okręgu POW
      /--/ Leśniewski-Rodkiewicz 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[56]

Meldunek 

Łęczyca. Rozbrojenie i  ewakuacja Niemców odbyła się pod kontrolą 
miejscowych straży obywatelskiej i  ogniowej. POW podporządkowało się 
tym zarządzeniom w zupełności, nie występując odrębnie.

Pułtusk. Ewakuacja Niemców rozpoczęła się dnia 12 bm. po porozumie-
niu się z  niemiecką Radą Żołnierską, która całkowity materiał wojskowy 
przekazała komendzie POW. Najpierwsi[!] odjechali urzędnicy z rodzinami, 
następnie garnizon pułtuski. 

Stan organizacji z dnia 15 bm.:  ludzi 315
 karabinów 310
 ładunków 3000
 koni  45
 siodeł 8
 auto osobowe 1
 aut ciężarowych 2

dnia 16 XI 1918 r.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[57]

Raport nr 1 z wyjazdu do K[omendy] O[kręgu] POW w[e] Włocławku

Komenda Okręgu znajduje się przy ulicy Kościuszki nr 13. Z  Warszawą 
łączność istnieje koleją (jeden pociąg na dzień) i  telegraficzna, z okolicą zaś 
konna (7 koni) i samochodowa (jeden samochód ciężarowy i jeden osobowy).

Stan POW dobry, ludzi dość i  wszyscy bezwzględnie oddani pod roz-
kazy. Odczuwa się tylko duży brak karabinów. Co do tego jednak już za-
rządzono środki zapobiegawcze. Ludność jest przychylna, szczególnie na 
prowincji. Obywatele i gospodarze chcą wziąć nawet na swój koszt oddziały 
wojska, byleby tylko mieć jakąś ostoję przed jeńcami rosyjskimi, którzy ca-
łymi gromadami ciągną z  Niemiec przez Kujawy. Palącą jest kwestia wy-
słania na prowincję oddziałów wojska w  mundurach, bo chłop już sarka 
i niecierpliwi się, że Niemiec wyszedł, a Polaka jeszcze nie ma. Rozbrojenie 
żołnierzy niemieckich miało przebieg na ogół spokojny, zdobyto 120 kara-
binów, których część zabrał jednak garnizon wojskowy płk. Borowskiego160 
(komendant wojskowy Włocławka). Zapasów żywności jest dużo. Redakcję 
„Ziemi Kujawskiej” objęli nasi ludzie. 

Józef Kowalski, Warszawa 16 XI 1918 r.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

160 Stefan Borowski (ur. 22 XI 1874 – zm. po 24 III 1939) oficer armii ros.; w WP płk piech., 
m.in. od 4 XI 1918 r. dowódca Okręgu Wojskowego Włocławskiego, nast. dowódca 31 pp, 
dowódca V BP Leg., nast. w PKU 29 i 25 pp. W 1927 r. przeszedł w st. spocz., zob. CAW-
-WBH, AP I.481.B.11221, Borowski Stefan.
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[58]

Odpisy telegramów161 Kalisz, dnia 16 listopada 1918 r.

1.  Do Dowódcy Kaliskiego Pułku Okręgowego w Kaliszu
Rozkazuję utrzymywać ścisły kontakt z  Ostrowem w  Księstwie Poznań-

skim, skąd w razie potrzeby można byłoby wstrzymać zbrojną pomoc kropka

Sztab Generalny WP Kurcjusz162, por.

2.  Do Dowódcy Kaliskiego Pułku Okręgowego w Kaliszu
Należy nawiązać jak najściślejszy kontakt między sąsiednimi okręgami 

i  inspektorami, komunikując się codziennie o stanie rzeczy w swych okrę-
gach i  udzielając sobie wzajemnie pomocy w  nagłych wypadkach kropka 
o wszystkich wydarzeniach i stanie załogi codziennie depeszować na godzi-
nę ósmą wieczorem do Sztabu Generalnego kropka

Sztab Generalny WP, L.428/5

3.  Dowództwo Wojsk Polskich w Kaliszu
Najdostojniejsza Rada Regencyjna zarządziła: My, Rada Regencyjna 

Państwa Polskiego, zgodnie z odezwą naszą z dnia 11 listopada oznajmiamy 
wszystkim formacjom Wojska Polskiego nam podległym, iż z  dniem dzi-
siejszym władzę wojska i naczelne dowództwo przekazaliśmy brygadierowi 
Piłsudskiemu. Ogłoszenie niniejszego rozkazu poruczamy Szefowi Sztabu 
Generalnego. Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 r.

Rozkaz ten natychmiast ogłosić we wszystkich oddziałach i dowództwach.

Szef Sztabu Generalnego

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps

161 Podkreślenie od red.
162 Tadeusz Kurcjusz vel Kurcyusz (ur. 5 X 1881 – zm. 1944) oficer armii ros., nast. I KP. 
W WP m.in. w Sztabie Generalnym, nast. szef sztabu 13 DP. Płk Szt. Gen., dowódca 26, 22 
i 27 pap. Od 1931 r. w st. spocz.; autor opracowań z historii wojskowości. W czasie okupacji 
Komendant Główny NSZ, zob. CAW-WBH, AP 19309, Kurcjusz Tadeusz.
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[59]

Raport z drogi do Częstochowy d. 16 XI 1918 r.

1. Adres Komendy Okręgu: Częstochowa, Aleja I/74.
2. Łączność z  Warszawą jest utrzymywana głównie przez kurierów. 

Z obwodami istnieją połączenia telefoniczne, objazdy obwodów odbywają 
się samodzielnie.

3. Wobec niewielkiej ilości ludzi i broni w organizacji zachodziły poważ-
ne obawy, jak się odbędzie rozbrajanie władz niemieckich. W celu dodat-
niego rozstrzygnięcia tej kwestii POW weszła w porozumienie z PPS i po-
średnio przez tę właśnie partię z komitetem robotniczym niemieckim. Taki 
stan rzeczy ułatwił i od razu zdecydował sprawę rozbrojenia, które odbyło 
się zupełnie spokojnie i szybko. Żołnierze Dowbor-Muśnickiego znajdujący 
się w okręgu częstochowskim poddali się pod rozkazy POW. 

Sympatie ogółu również zwracają się ku organizacji wojskowej, jako ku 
jedynej organizacji mającej w chwili obecnej rację bytu i przedstawiającej 
sobą największą siłę.

Konflikty i nieporozumienia następują jedynie ze strony WP, które stara 
się wydawaniem specjalnych odezw i całym swym postępowaniem przeciw-
stawić się POW.

Stefania Juraszkówna163

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

163 Stefania Juraszkówna, pseud. „Żywna” (?) lekarka zam. w  Warszawie; od października 
1916 r. w POW w oddziale żandarmerii, od kwietnia do sierpnia 1917 r. kolporterka, nast. 
od 15 XI 1918 r. kurierka i  sekretarka centrali pocztowej POW, zob. CAW-WBH, POW, 
sygn. I.124.1.13, Ewidencja personelu centrali pocztowej, b.d., k. 32; CAW-WBH, POW, 
sygn. I.124.1.87, Karta ewidencyjna, k. 25. 
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[60]

POW I Obwód Vb Okręg m.p. 16 XI 1918 r.

Raport 

Dnia 8 XI otrzymałem rozkaz od ob. Wąsika164 z  Dąbrowy Górniczej 
przysłania części zmobilizowanych ludzi do jego dyspozycji. Na skutek 
mego rozporządzenia odeszło do Dąbrowy 20 ludzi. Rozkaz ten wykona-
łem, gdyż Wąsik zawiadomił mię[!], że został mianowany tymczasowo ko-
mendantem okręgu. Dnia 10 XI o godz. 12-ej w nocy zaalarmowano mię[!], 
że żołnierze niemieccy są zrewoltowani i prawdopodobnie opuszczą Sosno-
wiec. Udałem się natychmiast do Niemców. Tu zastałem już tworzące się 
Rady Żołnierskie. Po dłuższej dyskusji ostateczne warunki oddania miasta 
w nasze ręce obiecano dać mi o godz. 9 rano 11 XI. Udałem się o pomoc 
do Dąbrowy, lecz tam odmówiono mi, tłumacząc się, że spodziewają się 
zamachu stanu ze strony PPS lewicy i SDKPiL, a ludzi brak. Udałem się do 
byłych legionistów, znajdujących się w zrzeszeniu Koła Samopomocy i po-
stanowiliśmy wspólnie działać. Nie mając w organizacji oficerów, poddałem 
się rozkazom ich najstarszego oficera, ob. chorążego Mecnarowskiego. Ludzi 
zdałem mu w ilości 40-tu już wraz z rezerwą. Tak małą liczbę tłumaczy się 
tym, że wskutek ostatniego werbunku poszło do Wojska Polskiego 80 ludzi 
z  organizacji, nie chcących dłużej czekać. Z  rozkazu ob. Mecnarowskiego 
zająłem się owładnięciem policji, gdyż Sosnowiec nie posiadał milicji miej-
skiej, lecz jeszcze policję niemiecką. Uskuteczniłem to wraz z instruktorami 
z Warszawy, którzy zostali przysłani jeszcze przez rząd p. Świeżyńskiego165 
dla zorganizowania policji państwowej polskiej. Ob. Mecnarowski ułożył 
z  przyprowadzonymi o  godz. 9-ej przeze mnie delegatami Rady Żołnier-
skiej niemieckiej warunki i Niemcy zgodzili się oddać broń, lecz w zamian 
mieli spokojnie ze swoimi rzeczami odejść do Niemiec. Zaczęło się rozbra-
janie. Tu i ówdzie Niemcy stawiali słaby opór. Wskutek małej ilości ludzi 
powstał straszny chaos. Rozbrajał każdy, kto chciał, uzbrajając się w  zdo-
byty karabin. Dla zabezpieczenia magazynów i  niektórych punktów, jak 
dworzec, kasy, banki, sklepy komisji żywnościowej, zaczęto tworzyć obronę 
narodową. Następnie z rozkazu ob. Mecnarowskiego zaczęto tworzyć woj-
sko, do którego wstąpili też i  ludzie z POW, tworząc wraz z byłymi legio-
nistami tzw. kompanię kadrową. Tym samym organizacja przestała u  nas 

164 Władysław Wąsik (ur. 20 III 1893 – zm. 5 X 1932) oficer LP. W WP m.in. ppor. 11 pp, 
nast. mjr 5 pp Leg., mjr sł. geogr. w WIG, nast. w Szkole Pchor., ppłk, zob. CAW-WBH, AP 
3830, Wąsik Władysław.
165 Rząd Józefa Świeżyńskiego funkcjonował od 23 X do 4 XI 1918 r.
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istnieć. Innego wyjścia nie było, gdyż nie wiedząc jak wypadki w kraju będą 
się toczyć, a spodziewając się, że instrukcje z Warszawy starym zwyczajem 
przyjdą za późno, udałem powierzyć siłę zbrojną[!], na której oparłszy się, 
chorąży Mecnarowski ogłosił republikę ludową, uznając rząd w  Lublinie. 
Opierając się na wyżej podanych wypadkach, nie daję wyjaśnień na wyda-
wane w ostatnich dniach rozkazy, proszę tylko o przysłanie przedstawiciela 
Komendy Naczelnej dla odebrania pozostałych pieniędzy organizacyjnych 
i pokwitowanie mnie[!].

        Kowalski Czesław 
Komendant I Obwodu VB Okręgu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.



Arkadiusz Tuliński: Listopad 1918 r. na terenie okupacji niemieckiej w wybranych dokumentach... 329

[61]

16 XI 1918 r.

1. Dn. 15 zawarta umowa między Dowództwem Głównym Wojska Pol-
skiego (Szeptycki166, Sosnkowski167) z  [...]168 Warszawską Radą Niemieckich 
Żołnierzy w sprawie odtransportowania uzbrojonych oddziałów niemieckich 
z Warszawy i Łodzi do Niemiec i złożenia broni w Mławie i Skalmierzycach169. 
Zadanie dopilnowania tego Dowództwo Główne powierzyło POW. KN wysłała 
w tym celu ob. Kołodziejczyka170 i Golińskiego (zmienił go Filipkowski171) do 
Mławy z 6 ludźmi, a Nowinę-Rożnowskiego172 przez Łódź do Skalmierzyc jako 
zastępcę oficera rozbrajającego, którego wyznaczy komenda w Kaliszu.

2. Na prośbę WP wysłano oddział na wartę do baraków uchodźców przy 
dworcu Kowelskim.

3. Kozar173, oficer POW z  15 ludźmi wysłany do Jabłonny, aby wraz 
z żołnierzami miejscowej organizacji objął strzeżenie magazynów. Magazy-
ny zostały obsadzone przez „Straż Narodową”. 

166 Stanisław Szeptycki (ur. 8 XI 1867 – zm. 9 X 1950) oficer armii austr. i LP. W WP m.in. 
szef Sztabu Gen., dowódca DP, nast. frontu i armii. Gen. broni, minister spraw wojskowych, 
inspektor armii. Od 1926 r. w st. spocz., zob. P. Stawecki, Słownik..., s. 324.
167 Kazimierz Sosnkowski (ur. 19 XI 1885 – zm. 11 XI 1969) najbliższy współpracownik 
Józefa Piłsudskiego, twórca Związku Walki Czynnej, szef sztabu I Brygady LP. W WP m.in. 
dowódca Armii Rezerwowej, minister spraw wojskowych. Gen. broni, w  1939 r. dowódca 
Frontu Południowego, nast. na Zachodzie następca Prezydenta RP, komendant ZWZ, w la-
tach 1943–1944 Naczelny Wódz WP. Jeden z najważniejszych działaczy niepodległościowych 
na emigracji, zob. M. Pestkowska, Kazimierz Sosnkowski, Wrocław 1995.
168 Luka w tekście.
169 Umowę zawarto wobec obaw niem. Rady Żołnierskiej o bezpieczeństwo żołnierzy odsy-
łanych do Niemiec, zob. P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 130-131.
170 Tadeusz Różycki-Kołodziejczyk (ur. 1887 – zm. 1953) oficer LP i POW. W WP m.in. ofi-
cer DOG Warszawa, nast. w sztabach 2, 5 i 3 Armii, w WSWoj., WBH, dowódca 73 pp, szef 
WINW. W 1939 r. płk dypl., dowódca Brygady KOP „Polesie”, nast. w AK. Historyk wojsko-
wości, zob. W. K. Cygan, Oficerowie Legionów..., t. IV: P–S, Warszawa 2006, s. 158–160. 
171 Władysław Filipkowski (ur. 1892 – zm. 1950) oficer LP. W WP m.in. w Adiutanturze Ge-
neralnej NW, nast. dowódca dyonu 1 pap Leg., dowódca 1 pap Leg. Płk art., w 1939 dowód-
ca PD 1 DP Leg., nast. w AK, komendant obszaru lwowskiego, aresztowany przez NKWD. 
Po wojnie dyrektor huty szkła w Pieńsku, zob. W. K. Cygan, Oficerowie Legionów..., t. I: A–F, 
Warszawa 2005, s. 284–285.  
172 Zapewne Edward Rożnowski (ur. 1899 – zm. 1939) oficer POW, odpowiedzialny w KN  1 
za składowanie i transport broni i amunicji. W WP m.in. w Oddziale I Szt. Gen., nast. do-
wódca 1 komp. i baonu 22 pp, por. rez. 21 pp, nast. kpt. rez. w korpusie oficerów sanitar-
nych, zob. CAW-WBH, AP 9669, Rożnowski Edward. 
173 Mieczysław Słubudzki-Kozar (ur. 1881 – zm. ?) oficer LP i POW, w 1918 r. w dyspozycji 
Komendy Naczelnej. W WP m.in. kpt. 14 pap, odkomenderowany do MSWojsk., nast. mjr, 
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4. Ob. Fela174, oficer POW został wysłany do Garwolina na inspekcję 
w związku z ostatnimi zajściami w tym mieście. Ob. Zawistowski Czesław175, 
oficer POW wysłany na inspekcję do Aleksandrowa (magazyny wojskowe, 
garnizon).

5. Włocławek ma nadesłać pieniądze zabrane z  b[yłych] kas niemiec-
kich. Otrzyma broń z Kalisza i Płocka.

6. Ekspedycja do Białegostoku.
7. Rozkaz do Łodzi normujący stosunek K[omendy] O[kręgu] do innych 

organizacji wojskowych i Wojska Polskiego – sprawa przeprowadzenia mo-
bilizacji okręgu.

8. Komenda 5 Okręgu melduje, że w POW Mławskim i Przasnyskim zja-
wili się byli jeńcy rosyjscy, [...]176 masowo wracający do kraju.

9. Ekspedycja płk. Pogorzelskiego177 na Brześć wyjechała 16 XI 1918. Ko-
mendy z Białej, Siemiatycz i Mielnika okażą wszelką pomoc i współdziałanie.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

oficer DOK I Warszawa, zob. CAW-WBH, POW, sygn, I.124.1.71, Komenda Naczelna. Ofi-
cerowie, b.d., k. 71.
174 Józef Fela (ur. 28 I 1888 – zm. 1975) oficer LP i PKP. W WP m.in. w PKU Warszawa, 
nast. kpt. Grodzieńskiego późń. 81 pp. W 1922 r. przeniesiony do rez. Pracował w szkolnic-
twie, m.in. p.o. naczelnika Biura Personalnego Kuratorium okręgu Szkolnego w Wilnie, zob. 
CAW-WBH, kol. VM, I.482.72.6544, Fela Józef.
175 Czesław Zawistowski (ur. 20 II 1891 – zm. 17 V 1935) oficer armii ros., nast. I KP, nast. 
POW. W WP m.in. w 1 p. sap., nast. kpt., dowódca 8 b. sap., mjr (1923), nast. w 7 b. sap., 
zob. CAW-WBH, AP 3458, Zawistowski Czesław. 
176 Luka w tekście.
177 Eugeniusz Pogorzelski (ur. 30 XII 1866 – zm. 18 III 1934) oficer armii ros., nast. II KP. 
W WP m.in. dowódca brygady, nast. 7 DP, nast. okręgu generalnego. Gen. dyw., szef admi-
nistracji armii, od 1927 r. w st. spocz., zob. P. Stawecki, Słownik..., s. 256–257. Oddelegowany 
15 XI 1918 r. do Brześcia w celu przejęcia twierdzy z rąk niem., zob. P. Łossowski, Zerwane 
pęta..., s. 208-209. Niewpuszczony na obszar Ober-Ost, zob. dok. 82.  
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[62]

Polska Organizacja Wojskowa
Komenda Naczelna
Wydział I

Do Szefa Sztabu Komendy Naczelnej POW
Raport nr 4 z dnia 17 XI 1918 r.

Na podstawie raportów Komend Okręgowych melduję:
I. Zajęte przez POW miejscowości: Nasielsk, I fort Modlin, Jadów178, Ło-

chów stacja, Tłuszcz stacja.
II. Zabito przy rozbrajaniu Niemców: w Koninie – 3 ludzi, w Sieradzu – 

5 ludzi, w Jadowie – 1.
III. Stosunki z WP naprężone, miejscami starcia (załączniki nr 1, 2 i 3179). 
IV. Okręgi proszą o ludzi i instrukcje (zał. nr 4).
V. Sprawy polityczne i gospodarcze: próby zaprowadzania ładu, miejsca-

mi chaos (zał. nr 5).
VI. Stosunki z  Niemcami: z  Radami Żołnierskimi przeważnie dobre, 

koncentracja nadgraniczna Niemców (zał. nr 6).
VII. Są trudności z transportami jeńców Rosjan (zał. nr 7).

Kazimierz Kierzkowski180

Kierownik I Wydziału
Załącznik nr 1 do raportu nr 4

Dotyczy: stosunek między wojskami.
1. W Piotrkowie dwie komendy – POW i WP, niechęć wzajemna. WP 

stoi na stanowisku przysięgi[!] Radzie Regencyjnej.
2. W  siedleckim Okręgu: w  Broszkowie181 strzały między WP i  POW 

(raport z dnia 13 XI 1918 r.). Z powodu starć w Ciechanowie POW od WP 
oddzielnie.

3. W Sosnowcu WP zagarnęło ludzi z POW.

178 W oryg. „Jachów”.
179 Zachowane załączniki nr 1, 6 i 7.
180 Kazimierz Kierzkowski (ur. 10 VIII 1890 – zm. 1942?) podof. LP i POW, instruktor 
I  Okręgu. W WP m.in. w Oddz. I Szt. Gen., w POW na Górnym Śląsku, nast. komendant 
główny Związku Strzeleckiego, poseł na Sejm RP. Mjr piech., członek ZWZ, aresztowany 
przez Niemców, zmarł w Oświęcimiu, zob. CAW-WBH, POW, I.124.1.71, Przydział instruk-
torów do Okręgu I, b.d., k. 63.
181 W oryg. „W Breszkowie”.
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4. We Włocławku nieporozumienia między WP i POW odrobinę osła-
bły, lecz trwają. 

5. W  Lubrańcu (okręg182 włocławski) 13 XI POW rozbroiło 7 ułanów, 
którzy chcieli odebrać broń peowiakom.

6. W Łodzi Komenda Okręgu poddała się WP, zastrzegając sobie wolną 
rękę w miarę rozwoju wypadków i woli komendanta.

7. W Łomży WP robi wszelkie trudności na tle wyżywienia i ekwipowa-
nia, oficerowie WP zachowują się hałaśliwie i nietaktownie.

8. W Garwolinie były strzały między WP i POW, szczegółów brak.
9. W Łowiczu bez wiedzy Komendy Okręgu POW poddało się WP.
10. W Sochaczewie spodziewana próba zabrania składów, opanowanych 

przez POW, ze strony WP. 
11. W Grodzisku stosunki między WP a POW zaostrzone.
12. W  Pułtuskiem starcia między radami delegatów ludowych łącznie 

z POW a WP.
13. W  Kaliskiem WP w  stosunku do POW występuje wrogo, pragnie 

drogami jawnej i ubocznej działalności szkodzić i osłabiać, jednocześnie za-
garnia, co zagarnąć się da. Tylko dzięki taktowi i wysiłkom Komendy Okrę-
gu POW nie doszło do starć zbrojnych.

14. Komendanci Wojska Polskiego na własną rękę prowadzić rozpoczęli 
werbunek, tworząc oddziały (kawalerii, piechoty itp.) i agitując za ich two-
rzeniem przeciwko POW. Posiadanie mundurów i broni działa demoralizu-
jąco na „cywilne” oddziały nasze. 

Załączniki 6 i 7 do raportu nr 4

Dotyczy stosunków z Niemcami i jeńcami Rosjanami.
1. Z  Kalisza donoszą, że Niemcy wojskiem obstawiają granicę, czucie 

ustalono183. POW kordonu nie przekroczyła.
2. Z  Pułtuska: Niemcy gromadzą się na granicy, tworzą bandy w  celu 

niepokojenia ludności.
3. Z Mławy: rozbrojono oddział niemiecki, składający się z 1500 żołnie-

rzy przybyłych z Warszawy.
4. Z  Łomży: Niemcy z  Ukrainy próbują przedostać się z  bronią przez 

Białystok i Ostrołękę.
Z Pułtuska komunikują, że ze względu na bezpieczeństwo internowano 

tam w koszarach wielką ilość jeńców Rosjan.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

182 W oryg. „obwód”.
183 Nawiązano styczność.
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[63]

Obwód Radzymiński
Dnia 17 XI 1918 r.
L. 28

Podporucznik Kalinowski184 ze szpitala 2 pułku ułanów w  Czerwonym 
Dworze (Pustelnik) wezwany przeze mnie do pomocy dla zabezpieczenia 
twierdzy Zegrze od grabieży udał się tam, jednakże zaniedbał rozstawienia 
posterunków przy składach, a zajął się jedynie odbieraniem kas, co stanow-
czo nie wymagało pomocy dwudziestu kilku ludzi. Co do mnie, usiłowa-
łem wprawdzie zabezpieczyć składy przed rabunkiem (zawierały one: 40 
szt. wieprzy, dwadzieścia kilka koni, skład prowiantów – niewiadoma ilość 
mąki, zamknięte składy mundurów i  sukna), jednak sześciu żołnierzy nie 
wystarczyło do obstawienia wart. Zebrałem dalej kilkaset sztuk karabinów, 
3 skrzynie granatów ręcznych itd.; broni tej ppor. Kalinowski nie pozwo-
lił mi zabrać, podobno następnego ranka została ona rozgrabiona przez 
ludność cywilną. Dalej ppor. zabrał kasy oraz część koni i  rankiem 12 XI 
1918 r. powrócił do szpitala.

Dowiedziawszy się o rabunku w fortecy, wyjechał tam dnia 12 bm. o godz. 
10 wieczór, uzbroił żołnierzy niemieckich i polecił tam pilnowanie twierdzy 
i majątku; podobno zachodziły przy tym wypadki sprzedawania mundurów 
ludności cywilnej. Podobny wypadek zaszedł w Zielonce, gdzie ppor. Kalinow-
ski dnia 11 XI zabrał konie, składy zaś pozostawił bez opieki, wskutek tego lud-
ność cywilna posiada ogromną ilość materiału wojskowego.

Ponadto ppor. Kalinowski odnosi się do POW z  ogromną nienawiścią 
i oskarża mnie np. o rozrabowanie piwnicy; kategorycznie oświadczam, że 
nic podobnego nie miało miejsca, odebrałem jedynie cywilnemu cztery bu-
telki wina.

W zastępstwie komendanta obwodu radzymińskiego POW
    K. Sokołowski (Rzewuski)

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

184 Eugeniusz Józef Kalinowski (ur. 17 VIII 1887 – zm. 1940) oficer LP. W WP m.in. w Dep. 
VII MSWojsk., szefostwie intendentury DOK III Grodno, ppłk int. w  Dep. Intendentury 
MSWojsk. Aresztowany przez NKWD. Zmarł w obozie w Starobielsku, zob. CAW-WBH, AP 
20629, Kalinowski Eugeniusz.
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[64]

Telegram z Pułtuska 17 XI 1918 r. 
Do Komendy POW w Łomży

Komenda V Okręgu POW w Pułtusku zapytuje się, czy prawdziwą jest 
informacja przesłana z  Łomży do Przasnysza, jakoby wojska niemieckie 
powracające z  Ukrainy przez Białystok, Ostrołękę miały zamiar z  bronią 
w ręku wyjechać do Prus. Czy potrzebne jest również wysłanie większego 
oddziału ludzi do Ostrołęki i w jakim celu.

Komenda V Okręgu w Pułtusku  /--/ Adam Bartosiewicz185, 
 zastępca komendanta poczty

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

185 Adam Bartosiewicz, pseud. „Tosio” (ur. 30 I 1900 – zm. 1940?) czł. POW. W WP m.in. 
w  4 p. uł. W  1939 r. rtm., dowódca 4 szw. 1 pk KOP; ranny. Aresztowany przez NKWD 
i  zamordowany w  Charkowie. Pośm. awansowany do stopnia mjr., zob. CAW-WBH, AP 
I.481.B.2864, Bartosiewicz Adam; Księga cmentarna. Charków..., s. 18.  
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POW
Komenda III Obwodu II Okręgu m.p. 17 XI 1918 r.

Do Komendy II Okręgu
Meldunek 

1. Rozbrojenie niemieckiego oddziału stacjonowanego w Będkowie na-
stąpiło w dniu 12 bm. Oddział niemiecki był w sile 23 ludzi. Broń odebra-
no bez oporu ze strony niemieckich żołnierzy, jedynie żandarm miejscowy, 
schroniwszy się w oborze, jakiś czas się odstrzeliwał. Został potem areszto-
wany i odesłany do Koluszek. Dalsze losy jego nie są mi wiadome. Podobno 
został wypuszczony.  

2. Po rozbrojeniu wszystka[!] niemal zdobyta broń dostała się w ręce lu-
dzi cywilnych. Majątek ruchomy, składający się z  różnego rodzaju rzeczy, 
z ubrań, obuwia, został zabrany przez Radę Gminną, ulokowany w szopie 
straży ogniowej, zamknięty na klucz. Utworzono potem komisję likwida-
cyjną, która miała we czwartek dnia 15 XI 1918 r. wszystkie zarekwirowane 
rzeczy sprzedać przez licytację. Ludność okolicznych wiosek, a  szczegól-
nie ze wsi Zacharz186, pod dowództwem niejakiego Józefa Chrustowskiego 
chciała rozbić szopę i rozgrabić zdobycz. Wobec tego w nocy z 13 na 14  bm. 
wybiłem ogłoszenie (załącznik187) i kazałem komisji likwidacyjnej oddać so-
bie klucze. Obecnie całym majątkiem rozporządzam ja.

3. Ile zostało zdobyte wszystkiego, określić jeszcze nie mogę, bo nie 
mam ani chwilki czasu z  powodu rozjazdów po obwodzie i  interesantów 
na miejscu.

Z majątku ruchomego jest 65 koni, z których 8 pracuje w Rudniku (fol-
wark), 8 w Remiszewicach, 8 odesłano do Piotrkowa dla tamtejszego POW 
oraz 5 wierzchowców, używanych też do bryk, z których 2 posyłam z p.  He-
leną Sabaczyńską188 i  na które proszę o  pokwitowanie. Nie mam tu bydła 
wcale, paszy również brak, ale radę dam, bo o żywność postaram się. 

4. Ludzie w Obwodzie III prawie że zmobilizowani, w Brzezinach jest już 
w koszarach około 100, w Tomaszowie około 140, w Będkowie 35, oprócz 
tego mam obsadzone bezwzględnie swoimi ludźmi:

186 W oryg. „Zocharz”.
187 Brak dokumentu.
188 Helena Sabaczyńska, pseud. „Helena” (?) łączniczka POW w okręgu łódzkim, zob. CAW-
-WBH, POW, sygn. I.124.1.69, Spis członkiń Oddziału Żeńskiego POW w Łodzi, b.d., k. 672. 
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Miasta: 1. Tomaszów 2. Brzeziny 3. Będków 4. Ujazd oraz stacje kolejo-
we Ujazd, Tomaszów, [...]189, Słotwiny, Rogów, Rokiciny, a również chodzą 
posterunki nasze po okolicznych lasach i wsiach. Dowborczycy zdążyli ob-
sadzić tylko stację Koluszki i folwark Rokiciny.

5. Dzisiaj wydam ostateczne rozkazy mobilizacyjne i  zgromadzę w ko-
szarach w Brzezinach kompanię (250 ludzi) i w Tomaszowie muszę umie-
ścić drugą kompanię, bo jakieś ruchy tam słychać.

Te małe załogi stacyjne pozostawiam. Są one po 10 ludzi.

/--/ J. Życki-Mackiewicz190

1 załącznik191  p.o. Komendanta III Obwodu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

189 Luka w tekście.
190 Zapewne Mieczysław Mackiewicz, pseud. „Orlicz” (?) podof. POW, zastępca dowódcy 
III Obwodu II Okręgu, zob. CAW-WBH, POW, I.124.1.70, Lista ewidencyjna personelu 
II  Okręgu, b.d., k. 87. 
191 Brak dokumentu.
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[66]

POW
Komenda Naczelna
Wydział I Nr192

   
Do szefa sztabu Komendy Naczelnej POW

Raport nr 5 z dnia 18 XI 1918 roku

Na podstawie raportów komend okręgowych melduję:
I. Siłami POW zajęto:
W częstochowskim: Raków, Wyczerpy, Kamienica Polska, Konopiska, 

Wieluń, Praszka, Krzepice, Kłobuck, Herby Polskie, kolej Herby – Często-
chowa.

W kaliskim – cały teren okręgu.
W płockim – cały teren okręgu.
II. Dane o stanie liczebnym:  
Okręg płocki  – 1057 ludzi,
Okręg siedlecki – 1000 ludzi (może z samego POW postawić 2 razy tyle).
III. Zagarnięto: w  Częstochowie – 200 samochodów. Ze wszystkich 

okręgów donoszą o mniejszych lub większych zdobyczach na Niemcach.
IV. Stosunki poszczególnych formacji wojskowych do siebie: WP odnosi 

się do POW w dalszym ciągu wrogo. Sytuacja miejscami groźna. Niebezpie-
czeństwo walk. WP wszędzie wywołuje tarcia (zał. nr 1).

V. Prośby i  zapytania komend okręgowych: zewsząd domagają się in-
struktorów, wyekwipowania itd.

VI. Sprawy polityczne i gospodarcze: prace w celu zaprowadzania ładu. 
Miejscami tarcia między grupami politycznymi. Stosunek do POW społe-
czeństwa – dobry (zał. nr 2).

VII. Stosunki z Niemcami: z radami żołnierskimi stosunki w ogóle po-
prawne. Na etapach Niemcy zachowują się wrogo, przykład: rozbrojenie 
parlamentarza[!] WP w Międzyrzecu.

    Kierownik I Wydziału

POW
Komenda Naczelna I
Wydział I

192 Brak numeru.
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Załącznik nr 1 do raportu nr 5
Dotyczy: stosunków między poszczególnymi formacjami wojskowymi.
Okręg kaliski: niewspółmierne z kredytem moralnym i siłami aspiracje 

WP do władzy. W  dalszym ciągu stanowisko odnośnie do POW wrogie. 
Podziemna robota w celu zepsucia opinii POW. Lasoń, ppor. WP, oświad-
czył, że uznaje tylko władzę gen. Rozwadowskiego193. Społeczeństwo – po 
stronie POW, czego dowodzi ofiarowanie koni dla kawalerii, pomimo 
kontrzabiegów WP. Gwałtowna potrzeba rozwiązania zagadnienia, kto spra-
wuje władzę wojskową. 

Okręg Siedlce: sytacja zaostrza się. Jeżeli nie zajdą zmiany – nieuniknio-
ne rozbrojenie jednej ze stron. POW mocniejsze niż WP.

Okręg Częstochowa: cała siła w  rękach POW. WP pragnie uzurpować 
sobie władzę nad wszystkim. Tylko takt najdalej posunięty POW, za którą 
opowiadają się wszystkie inne organizacje (ludowe i  robotnicze), ustrzegł 
od starć. Robotnicy usuną WP, jeżeli POW ustąpi. Rady robotnicze oświad-
czyły, że nie przyjmują odpowiedzialności za spokój, jeżeli dotychczasowi 
kierownicy WP nie zostaną usunięci. 

Okręg I  (Mińsk Mazowiecki): WP zachowuje się wyzywająco – zdarto 
napisy komendy obwodowej POW; rozbrajają peowiaków. Oburzenie w ca-
łym mieście, obawa starć. 

Sochaczew: oburzenie na WP w całym mieście.

   Kierownik I Wydziału

POW 
Komenda Naczelna
Wydział I

Załącznik nr 2 do raportu nr 5
Dotyczy: spraw politycznych i gospodarczych.
Częstochowa: stosunki chaotyczne. Powstał Oddział Obrony Narodowej 

(w  porozumieniu z  POW). Zarząd miejski złożył mandaty. Siłami POW 
i r[ad] rob.[otniczych] wybrany nowy komisarz cywilny. Lud zmiany zaszłe 
przyjął radośnie.

Kaliskie: wszędzie przy pomocy POW zorganizowane zarządy municy-
palne. Porządek – wzorowy. Uznanie społeczeństwa dla organizacji.

193 Tadeusz Jordan Rozwadowski (ur. 19 V 1866 – zm. 18 X 1928) generał armii austr. 
W WP m.in. szef Sztabu WP, nast. dowódca Grupy, potem A. „Wschód”, szef polskiej Misji 
Wojskowej we Francji, szef Sztabu Generalnego, inspektor armii, Generalny Inspektor Kawa-
lerii. Od 1921 r. gen. broni. Od 1927 r. w st. spocz., zob. P. Stawecki, Słownik..., s. 282–284. 
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Z płockiego: na ogół zrozumienie powagi chwili. Stosunek do POW do-
bry, za wyjątkiem Bielska, Sierpca i częściowo Płocka, gdzie są antagonizmy 
z radą robotniczą. Na całym terenie za sprawą POW – rady powiatowe. PPS 
zdaje się chylić ku skrajnej lewicy.

Z siedleckiego: komenda okręgu mianuje komisarzy na etapach i  ko-
mendantów Straży Obywatelskich. Prawica stara się w  Siedlcach chwycić 
władzę w swe ręce, zaprowadzono cenzurę prewencyjną. Komenda miasta 
WP zabrania chodzić po 7-ej wieczorem. Na tym tle ogromne niezadowo-
lenie.

Kierownik I Wydziału

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.69, mps.
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[67]

POW m.p. dnia 18 XI 1918 r.
Komenda Okręgu III
Nr 104

Do Komendy Naczelnej POW
Meldunek 

1. W związku z otrzymaną depeszą z Komendy Naczelnej z dnia 17 bm. 
z  zadaniem przysłania odpowiedniego wykazu funkcji oficerskich i  podofi-
cerskich z Komendy Okręgu III, niniejszym komunikujemy: ponieważ Okręg 
III od czasu mego aresztowania194 przestał funkcjonować i kancelaria została 
zniszczona, nie byłem w stanie wypełnić otrzymanego rozkazu. Rozkaz jednak 
zostanie w miarę możności wypełniony i niezwłocznie przesłany do Komendy 
Naczelnej. Obecnie przesyłam wykaz funkcji oficerskich, zaznaczając, iż w Ko-
mendzie Okręgu uruchomiłem wydział personalny i  szczegółowe dane ewi-
dencyjne dotyczące wykazu na żądanie niezwłocznie prześlę.

Wykaz funkcji podoficerskich nadeślę po otrzymaniu wykazów z  ko-
mend obwodowych.

2. Dnia 16 XI 1918 r. otrzymałem depeszę z Komendy Naczelnej w spra-
wie wysłania łączników195 do Brześcia Litewskiego z  poszczególnych ko-
mend miejscowych w 5 etapach.

Melduję, iż rozkaz ten ze względu na obecność Niemców [w] Czeremsze, 
Międzyrzecu, w Nurcu i Białej nie mógł być wykonany, tym bardziej że Niemcy 
są bardzo wrogo usposobieni do WP i innych formacji wojskowych.

Jako przykład przytaczam fakt, który się zdarzył 17 XI 1918 r. Ppor. No-
wotny196 [z] WP wysłany jako parlamentariusz do sił niemieckich znajdują-
cych się w Międzyrzecu został zatrzymany, rozbrojony, a samochód, którym 
przyjechał, został zniszczony.

3. Dnia 18 XI odbył się zjazd PSL, którego rezolucję załączam197.
Komendant III Okręgu Horyd198

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

194 W czerwcu 1918 r., zob. M. J. Chromiński, Działalność..., s. 93. Uwolniony z więzienia 
w  Siedlcach 11 XI 918 r., zob. P. Łossowski, Zerwane pęta..., s. 151.
195 W oryg. „liczników”.
196 Albin Nowotny (ur. 30 IX 1896 –  zm. ?) podof. LP, chor. PKP i ppor. PSZ. 11 XI 1918 r. 
brał udział w rozbrajaniu garnizonu niem. w Siedlcach. W WP m.in. ppor. 22 pp, nast. rtm. X, 
VI, nast. dowódca IV dyonu taborów, oficer V dyonu taborów. W 1939 r. mjr, szef taborów OK 
I Warszawa, nast. szef taborów w sztabie NW, zob. CAW-WBH, AP 3070, Nowotny Albin.
197 Brak dokumentu.
198 Władysław Horyd (ur. 1892 – zm. 1937) oficer POW, komendant Okręgu Siedlce. W WP 
m.in. por. 22 pp, referent operacyjny sztabu 9 DP, nast. kpt. w Oddziale II Szt. Gen. 
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[68]

Telefonogram z Radzynia 18 XI 1918 r.
Przyjął Jałoszewski

Do porucznika Binkowskiego199 Plac Komenda w Łukowie

Niemcy posuwają się z Międzyrzeca na południe, wieś Grabowiec przy 
szosie Międzyrzec – Turów o  godzinie 4 została zajęta. Zapytuję się, czy 
plac komenda wie cokolwiek o  tych poruszeniach. Wieś Kąkolewnica jest 
obsadzona przez nasz oddział, tak że jest możliwem[!] starcie z Niemcami. 
Jaką władza wojskowa zawarła umowę z Ukraińcami tyczącą się linii neu-
tralnej Międzyrzec – Ostrówki – Wohyń?

      /--/ Wilk

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

199 Tadeusz Bieńkowski-Łada (ur. 16 II 1886 – zm. 13 XII 1932) oficer LP. W listopadzie 
1918 r. organizował w rejonie Łukowa oddział jazdy. W  WP por., nast. rtm. 1 p. szwol. 
W 1921 r. przeniesiony do rez., zob. CAW-WBH, AP I.481.B.6907, Bieńkowski-Łada Tade-
usz; A.Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r., 
Toruń 2000, s. 99.
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[69]

Łuków, 18 XI 1918 r.

Do Komendanta POW

Czy nie uważacie za słuszne, bym pojechał z  rabinem do Międzyrzeca 
i wyświetlił, kto ponosi winę, że stoimy naprzeciw siebie jako wrogowie i ja-
kie mają zamiary na przyszłość. 

Proszę o odpowiedź przez tegoż kuriera.
Cześć.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[70]

[Komunikat]

Polska Organizacja Wojskowa przystąpiła do zmobilizowania wszystkich 
podległych jej rozkazom oddziałów. Rozkazy wydane [z] okręgów POW 
w odpowiedni sposób ujmują sprawę powoływania członków Organizacji. 
Organizowanie oddziałów wojskowych POW odbywa się odrębnie i ma na 
celu zlikwidowanie organizacji na korzyść tworzącego się wojska. Po zor-
ganizowaniu oddziały te wejdą w skład armii polskiej i podlegać będą wła-
dzom wojskowym.

Obecnie komendy wojskowe i władze cywilne udzielają Polskiej Organi-
zacji Wojskowej całkowitego poparcia w pracach mobilizacyjnych.

Zarówno Polska Organizacja Wojskowa, jak i  inne formacje wojskowe 
podlegają jedynie władzy komendanta Józefa Piłsudskiego, Naczelnego Wo-
dza Wojsk Polskich. 

Wszelkie nieporozumienia, jakie z  powodu ogólnych warunków ży-
cia naszego społeczeństwa powstają, mają być za wspólną zgodą ułożone. 
Wszelkie tarcia, zdarzające się jeszcze, winny ustąpić w zgodnej i wzajemnej 
współpracy.

Warszawa 19 XI [19]18 r. Szeptycki m.p.
        Gen. dyw.
        Szef Sztabu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[71]

POW Warszawa, 19 XI 1918 r.
Komenda Naczelna 1
Sztab L. 0.7/1470

Rozkaz 

Z powodu niebezpieczeństwa, jakie grozi krajowi ze strony rzesz jeńców 
rosyjskich powracających z Niemiec, wydaje się zarządzenia, mające na celu 
skupienie i przetransportowanie jeńców przez teren kraju.

W porozumieniu z  władzami krajowymi (Urzędy dla spraw Jeńców) 
mają okręgi zorganizować punkty koncentracyjne, w  odległości około 
20  wiorst od siebie. Grupki jeńców, rozproszone na terenie okręgów gra-
nicznych, mają patrole POW sprowadzać do wyznaczonych punktów kon-
centracyjnych, gdzie władze cywilne winny zorganizować zaprowiantowa-
nie. Transport zebranych w  danym punkcie koncentracyjnym jeńców po 
przenocowaniu tamże ma być przez patrole POW przeprowadzony do na-
stępnego punktu. W sprawie powyższej należy działać zgodnie z ekspozytu-
rami Urzędu dla spraw Jeńców i z władzami cywilnymi. 

Dopóki sprawa punktów koncentracyjnych nie jest ściśle uregulowana 
przez Urząd dla spraw Jeńców, należy transporty skierowywać[!] w sposób 
następujący:

W okręgach północnych (Łomża, Pułtusk, Płock) skierowywać koleją 
do Łap albo szosami na wschód tak, aby transporty nie przechodziły przez 
linię Wisły i Bugu. W razie niemożności tego grupy jeńców odtransporto-
wywać koleją do Warszawy (do baraków); 

w Okręgu VII (Włocławek) i północnej części VIII (Kalisz) skierowywać 
do Włocławka, względnie do linii kolejowej Aleksandrów – Warszawa, dalej 
koleją do Skierniewic lub Warszawy; 

w  Okręgu VIII (Kalisz) skupiać w  barakach pod Kaliszem, względnie 
odsyłać koleją do Skierniewic lub Warszawy;

w Okręgu IX (Częstochowa) skupiać w Częstochowie, względnie odsyłać 
koleją do Skierniewic lub Warszawy.

Adam Koc, m.p.
Za zgodność Komendant Naczelny
/--/ podpis nieczytelny pieczęć 
Szef 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[72]
POW
Komenda Naczelna
Wydział I Nr200

Do szefa sztabu Komendy Naczelnej POW
Raport nr 6 z dnia 19 XI 1918 r.

Na podstawie raportów komend okręgowych melduję:
I. Siłami POW zajęto:
W Kaliszu: objęte zostały wszystkie zarządy gminne, powiatowe, miej-

skie i sądy.
II. Dane o stanie liczbowym:
Okręg warszawski: Skierniewice: 
 150 ludzi uzbrojonych, przeważnie poznańczycy,  

 tworzą oddział karabinów maszynowych;
 Jabłonna: 65 rekrutów tworzy garnizon POW.
Okręg płocki:  Płock: 80 ludzi;
 Płońsk: 90 ludzi.
Okręg włocławski: Kutno: 60 ludzi;
 Gąbin: 80 ludzi (liczba ta wzrasta).
Okręg kaliski:  5000 (4000 – dobry materiał wojskowy).
III. Zagarnięto:
Okręg 1 Skierniewice: 2 karabiny maszynowe Maxim;
Okręg 5 Nasielsk:  dużo broni;
Okręg 6 Płońsk:  250–300 karabinów;
Okręg 7 Kutno:  znaczna ilość broni (Gąbin – 30 karabinów).
Okręg 8 kaliski:  3 samochody (1 funkcjonuje), 8 rowerów, 70 koni,  

 300 karabinów, amunicji do 1000 karabinów?201

IV. Stosunki poszczególnych formacji wojskowych do siebie:
Z małymi tylko wyjątkami (Skierniewice) odnoszą się zarówno dow-

borczycy, jak i  WP wrogo [do POW], chcąc zagarniać całkowicie władzę 
w swoje ręce (zał. nr 1).

V. Domagają się instruktorów, broni. Proszą o zdecydowane instrukcje 
co do zachowania się względem WP (zał. nr 2).

VI. Sprawy polityczne i gospodarcze:
Starcia z PPS w niektórych miejscowościach, [w]spółdziałanie z milicją 

ludową w innych.
Niebezpieczeństwo grabieży ze strony jeńców – Rosjan.

200 Brak numeru.
201 Tak w oryginale.
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VII. Stosunki z Niemcami:
Niemieckie Rady Żołnierskie oddawały broń dobrowolnie. Z  powodu 

paniki wśród Niemców w kaliskiem były ofiary w ludziach (w Sieradzu – 4, 
Turku – 1, Koninie – 10, Słupcy – 2, Kole – 4).

POW
Komenda Naczelna I
Wydział I

Załącznik nr 1 do raportu nr 6
Dotyczy: stosunków między poszczególnymi formacjami wojskowymi.
Okręg warszawski: w  Skierniewicach przychylne współdziałanie do-

wborczyków z  POW. W  Jabłonnie z  rozkazu płk. Jaźwińskiego202 cofnięto 
wydawanie żywności garnizonowi POW. Stosunki zaostrzyły się. Koniecz-
ność załatwienia tej sprawy.

Okręg pułtuski: w  Ciechanowie POW poddało się początkowo władzy 
wojskowej dowborczyków, przydzielonych do okręgu. Obecnie tarcia i nie-
uznawanie tych władz wojskowych. Między władzami wojskowymi WP 
a władzami cywilnymi dochodzi [do] zupełnego rozłamu.

Okręg płocki: w trzecim obwodzie pog[otowie bojowe] PPS odbiło zdo-
byte łącznie z POW 2 samochody ciężarowe. Pog.[otowie] PPS poddało się 
z 11 na 12 listopada w nocy pod komendę POW, nie zaznaczając stanowi-
ska partyjnego (ludzi z pogotowia PPS było 9–11, z POW ze 60).

Okręg kaliski: tarcia z  Wojskiem P[olskim], które chce zagarnąć pod 
swoją władzę wszystkie placówki. Brak zdecydowanych rozkazów z Warsza-
wy w tym względzie powiększa zamęt.

   Kierownik Wydziału I
POW
Komenda Naczelna I
Wydział I

Załącznik nr 2 do raportu nr 6
Dotyczy: próśb i zapytań komend okręgowych.
Okręg warszawski: Jabłonna prosi o  przysłanie ludzi wyszkolonych 

i uzbrojonych. Konieczne instrukcje w sprawie WP.
Okręg pułtuski: w Ciechanowie konieczność załagodzenia rozłamu we-

wnątrz POW, wywołanego nietaktami, wreszcie i  aresztowaniem komen-
danta miejscowego z nakazu komendy okręgu.

Okręg płocki: prośba o broń.

202 Bolesław Jaźwiński (ur. 30 XI 1882 – zm. 21 IV 1935) oficer armii ros., nast. w I KP. W WP 
m.in. dowódca 21 pp, szef WIG, dowódca 11 DP, gen. bryg. z 1924 r. Od 1928 r. w st. spocz., 
zob. T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie..., s. 106; P. Stawecki, Słownik..., s. 153. 
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Okręg płocki: z Gąbina proszą o instruktora i oficera frontowego dla ob-
jęcia komendy placu. Brak broni i amunicji.

Okręg częstochowski: prosi o  oficjalny rozkaz do płk. Jastrzębskiego203 
i komendanta miasta Michalskiego204 oddania władzy w ręce POW. Prośba 
o dostarczenie karabinów maszynowych, do których jest obsługa.

Kierownik I Wydziału 

POW
Komenda Naczelna
Wydział I

Załącznik nr 3 do raportu nr 6
Dotyczy: spraw politycznych i gospodarczych.
Okręg warszawski: w Skierniewicach utworzona została kompania ludo-

wa, która po wyszkoleniu ma objąć milicję miejską. Zajmuje ona koszary 
– ma ustąpić miejsca innej kompanii do wyszkolenia. Żołnierze prowianto-
wani są dobrze przez władze cywilne powiatowe. Żołd jest wydawany.

W Żyrardowie jest tarcie między POW i PPS. POW zwróciło się o po-
moc w celu zabezpieczenia magazynów.

Okręg pułtuski: w  powiatach mławskim i  przasnyskim jest duża ilość 
jeńców Rosjan. Jest obawa rabunków. POW zajęło się ich zaprowiantowa-
niem i wysyłaniem ich na wschód. 

W Ciechanowie POW utrzymuje ścisły kontakt z władzami cywilnymi. Wła-
dze wojskowe dowborczyków nie czuwają nad bezpieczeństwem ludności cywil-
nej. Dowborczycy dążą do opanowania składów żywnościowych powiatowych.

Okręg płocki: w Płońsku Komitet Obywatelski współdziałał z POW przy 
rozbrajaniu Niemców.

Okręg kaliski: daje się tu odczuć skonsolidowanie się opinii przy lewicy.
Okręg częstochowski: milicja robotnicza jest pod rozkazami POW. Tylko 

w samym mieście Częstochowie chcą władze wojskowe mieć pozory władzy.

Kierownik I Wydziału
CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.69, mps.

203 Antoni Bolesław Jastrzębski (ur. 23 VIII 1860 – zm. 31 X 1924) oficer armii ros. i I KP. 
W  WP płk, mianowany przez RR dowódcą Okręgu Wojskowego Częstochowskiego, nast. 
m.in. dowódca 27 pp, zastępca dowódcy OG Kielce, komendant woj. SG w  Białymstoku. 
W 1923 r. w stopniu gen. bryg. przeszedł w st. spocz., zob. P. Stawecki, Słownik..., s. 151.
204 Właśc. Władysław Malski (ur. 24 VII 1894 – 1941) sierż. LP, oficer POW, komendant IX 
Okręgu. W WP m.in. organizator POW na Górnym Śląsku, kpt. 5 pp Leg., of. Oddz. II Szt. Gen., 
komendant główny Związku Strzeleckiego. Od 1922 r. w rez., rolnik w osadzie wojsk., poseł i se-
nator II RP. Zamordowany przez Sowietów, zob. CAW-WBH, AP 2907, Malski Władysław.
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Komendant V Obwodu POW
 Do Komendy I Okręgu

W dniu 11 [bm.] o  godz. 4.00 w  Garwolinie rozpoczęło się częściowe 
rozbrajanie Niemców. Garnizon [POW] zmobilizował się natychmiast i roz-
począł poszukiwania. Lecz zbliżająca się noc skłoniła Niemców do pod-
dania się nie POW, gdyż się obawiali, lecz w ręce baterii polskiego Wehr-
machtu. Na zasadzie porozumienia się z  baterią polską nasze posterunki 
były rozesłane na miasto rano następnego dnia. W ten sposób [POW] peł-
nił służbę aż do dnia 17 XI, kiedy na zasadzie porozumienia z kpt. Poźnia-
kiem, szefem baterii, miasto Garwolin zostało przy baterii, my zaś zajęliśmy 
cały obwód. W czasie rozbrajania Niemców w Garwolinie ob. Trzmielewski 
(komendant obwodu) nie był w Garwolinie, gdyż wyjechał po załogę POW 
stojącą[!] w Dęblinie i powrócił do Garwolina, kiedy miasto było już zajęte.

Załoga nasza zmobilizowana z południowej części obwodu została wysłana 
z rozkazu komendanta twierdzy do zajęcia linii Dęblin–Łuków, a następnie, po 
zajęciu tej linii zajęła Międzyrzec, gdzie (jak słyszałem) załoga ta została rozbi-
ta, z całej załogi zostało się 8 ludzi, z tych dwóch rannych. Część załogi naszej 
z Dęblina została wysłana do Ryk, gdzie komendantem był kpt. Maciejewski205. 
Wskutek tego załoga w  Rykach wypowiedziała mu posłuszeństwo. Komen-
dant Obwodu wysłał po załogę w Rykach, ażeby ją sprowadzić do Garwolina. 
W dniu 15 XI załoga ta została przyprowadzona do Garwolina, gdzie została 
częściowo rozrzucona po lasach, do obrony przeciwko złodziejom.

Do dnia 14 XI cały obwód był w naszych rękach. Co do poszczególnych 
komend miejscowych, to rzecz się przedstawia tak: Żelechów posiada dużo 
amunicji, broni i umundurowania, która częściowo będzie ściągana do Gar-
wolina. Ryki również mają dosyć dużo umundurowania i amunicji, i żyw-
ności. Przy rozbrajaniu Niemców była jedna ofiara (cywil). W  Parysowie 
padła ofiarą jedna osoba, to samo w Warszawicach (peowiak).

Rabunek lasów ustał. Ludność zachowuje się spokojnie.

19206 XI 1918 r.  Za komendanta obwodu A. Jarzęcki207

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

205 Właśc. Mieczysław Maciejowski (ur. 5 V 1886 – zm. 17 V 1940) oficer LP i PSZ. W WP 
m.in. mjr 7 pap, 2 pap Leg. i 1 pap Leg. nast. płk art., dowódca 20 pap i 26 pap. W 1939 r. za-
stępca II wiceministra spraw wojsk., gen. bryg. Internowany w Rumunii, popełnił samobójstwo, 
zob. P. Stawecki, Słownik..., s. 205–206.
206 Dopisek ręczny.
207 Zapewne Aleksander Jarzęcki (ur. 1897– zm. ?) w WP m.in. ppor. służby gospodarczej 
w Kierownictwie Rejonów Intendentury Wilno. 
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[74]

Do Obyw. por. Jakubskiego208

Rozkaz 

Z Łomży wychodzi ekspedycja na Białystok 19 XI 1918 r. Pan wraz z od-
działem będącym pod pańską komendą przyłączy się do niej pod rozkazy 
ob. Wyszyńskiego209, komendanta ekspedycji. W tym celu skomunikujecie 
się z ob. Białym210, komendantem Obwodu Mazowieckiego211, który udzieli 
wam wszelkich wskazówek.

Nr 39, Łomża 19 XI 1918 r.    Komendant IV Okręgu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

208 Wiktor Adolf Jakubski (ur. 27 IX lub XI 1885 – zm. ?) oficer armii ros. i  I KP. W WP 
por. jazdy, w  listopadzie 1918 r. organizator bielsko-mazowieckiego szwadronu jazdy, nast. 
w 10  p.  uł. W 1922 r. przeniesiony do rez., zob. CAW-WBH, AP 3865, Jakubski Wiktor.
209 Kazimierz Wyszyński (ur. 1897 – zm. 4 VIII 1920) podof. LP i pchor. POW. W WP m.in. 
ppor. 33 pp., miał także pracować w wywiadzie. Poległ jako por. 202 pp ochotn. pod Papro-
cią, zob. CAW-WBH, KN 27.06.1938, Wyszyński Kazimierz.
210 Mieczysław Biały (ur. 19 III 1892 –  zm. ?) Komendant II Obwodu IV Okręgu POW. 
W  WP m.in. por. 33 pp, nast. w  Dep. Piech. MSWojsk., kpt. PKU Warszawa–Miasto IV. 
W  1939 r. mjr piech., kierownik referatu ewidencji KRU Warszawa–Miasto I, zob. CAW-
-WBH, AP I.481.B.5896, Biały Mieczysław.  
211 Właśc. Obwodu Mazowieck. Mazowieck – d. nazwa m. Wysokie Mazowieckie.
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[75]
Komendant Okręgu  Łomża 20 XI 1918 r.

Do Komendanta VII Obwodu ppor. Brodowskiego212 w Szczuczynie
Rozkaz nr 29 (kopia)

Komenda Okręgu IV otrzymała niepokojące meldunki w sprawie prze-
marszu oddziałów niemieckich przez terytorium obw. 7 i zaczepiania tych 
oddziałów przez włościan uzbrojonych i oddziały POW. W myśl rozkazów 
NK zabrania się najsurowiej prowokować Niemców. Należy wejść w ukła-
dy, wskazać im drogę odmarszu, zabronić włóczenia się z bronią po wsiach 
i miastach, a zaprzestać samowolnych prób rozbrajania. Również nad gra-
nicą, jeżeli są jakiekolwiek zajścia, natychmiast je przerwać. W razie prowo-
kującego zachowania się, zwrócić im uwagę, że już nadchodzą wojska ko-
alicyjne od strony Węgier[sic!], a za wszelkie gwałty Niemców tutaj będzie 
odpowiedzialny rząd niemiecki i za wszystkie szkody będzie musiał płacić.

Łomża 20 XI 1918 r. Komendant IV213 Okręgu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

212 Stanisław Brodowski (ur. 6 XI 1892 – zm. 1980) oficer LP i  POW. W  WP m.in. w  33 
pp, nast. w sztabach 13 i 18 DP. W 1939 r. ppłk piech., zastępca dowódcy Morskiej Brygady 
ON. W niewoli niem., po wojnie w Polsce, zob. CAW-WBH, AP I.481.B.12421, Brodowski 
Stanisław. 
213 W oryg. „IX Okręgu”.
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[76]

20 XI 1918 r.
   

Naczelna Komenda POW, Warszawa, Plac Saski

W okolicach Ciechanowca nasza kawaleria pod dowództwem por. Ja-
kubskiego weszła w kontakt z kawalerią niemiecką. Było starcie, padł jeden 
Niemiec, jeden z naszych ranny.

       Leśniewski-Rodkiewicz
Nr 109
22 XI 1918 r., Łomża

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[77]

Meldunek telefoniczny z Kalisza nadany przez ppor. Ulrycha,  
przyjęty przez ppor. Gaładyka214 20 XI 1918 r. o godz. 5.30.

1. Rozbrajanie transportów niemieckich. Dotychczas przez Kalisz trans-
porty uzbrojone nie przechodziły. Komenda Okręgu zapytuje[!], czy może 
urządzić punkt odbiorczy w Winiarach przed Kaliszem. Jest to punkt tak-
tycznie dobry, szczere pole, obstawić można karabinami maszynowymi. Ka-
lisz był zaalarmowany fałszywymi meldunkami z  Mławy o  odbywających 
się tam jakoby walkach z Niemcami.

2. Żołnierze niemieccy w  Szczypiornie w  liczbie koło 600 (3 kompa-
nie) mimo sformowania Komendy Żołnierskiej pozostają nadal uzbrojeni. 
Nie chcą oni opuścić Szczypiorna przed upływem 14 dni. Obecnie wywożą 
stamtąd prowianty i rekwizyta[!] za granicę. Komenda [kaliska?] prosi o in-
gerencję Rady Żołnierskiej w Warszawie względnie Berlinie. 

3. Stosunki z  wojskiem. Płk Lesycki215 komendant okręgu kaliskiego 
otrzymał za pośrednictwem gen. Romera216, komendanta okręgu generalne-
go, rozkaz objęcia komendy miasta, sądzi on, że na mocy tego rozkazu ma 
objąć komendę nad oddziałami POW. 

4. Prośba o 3000 karabinów dla władz cywilnych dowodzi o[!] uzbroje-
niu ludności po wsiach, dla zapewnienia egzekutywy władz w stosunku do 
band jeńców rosyjskich. 

(rozmowa przerwana)

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

214 Janusz vel Jan Gaładyk (ur. 3 X 1898 – zm. 18 VII 1947) oficer LP, w POW adiutant ko-
mendanta naczelnego. W WP m.in. oficer do zleceń w Oddz. I Szt. Gen., nast. szef Oddz.  II 
sztabu 3 Armii, dowódca III baonu 201 pp ochotn. (w/z dowódca 201 pp), szef sztabu 29  DP, 
dowódca pułku KOP „Wilejka”. W  1939 r. płk dypl., dowódca 1 BG, nast. w  więzieniach 
w ZSRR, nast. dowódca 8 DP PSZ w ZSRR, zob. W. K. Cygan, Oficerowie Legionów..., t. II, 
s. 10-11.
215 Właściwie Józef Lewszecki (ur. 3 VI 1869 – zm. 12 VIII 1939) oficer armii ros. i  I KP. 
W WP płk, m.in. dowódca Okręgu Wojskowego Kaliskiego, dowódca 29 pp, dowódca od-
cinka „Dolna Wisła”, nast. inspektor piechoty DOG Łódź. W 1924 r. przeszedł w st. spocz. 
w stopniu tyt. gen. bryg., zob. P. Stawecki, Słownik..., s. 196.
216 Jan Romer (ur. 3 V 1869 – zm. 5 III 1934) generał armii austr. W WP m.in. dowódca 
okręgu generalnego, grupy operacyjnej, dywizji, 6 A., nast. 1 A. Gen. dyw., inspektor armii. 
Od 1932 r. w st. spocz., zob. ibidem, s. 280. 
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[78]

Tłumaczenie 
Protokół 

Rada Żołnierska Szczypiorno/Skalmierzyce oznajmia, że nie może się 
zgodzić na propozycję Rządu Polskiego z następujących powodów: nie było 
przewidziane, że należy opuścić obóz w najkrótszym czasie, wskutek czego 
wywiezienie większej ilości utensylii217 i  środków spożywczych dla wyży-
wienia załogi jest niemożliwym.

Oznajmiamy, że Ziemię Narodu Polskiego opuścimy w najkrótszym cza-
sie, do tego potrzebne są[!] nam jednakże 14 dni.

Oddane przyrzeczenie ma dla nas moc obowiązującą i  takowe punktu-
alnie dotrzymamy.

I my również mamy nadzieję na lojalne pertraktacje obydwóch stron.  
Uwaga. Na wspomniane w  liście z  dnia 20 bm. wojska milicyjne dla 

ochrony obozu jeńców zgodzić się nie możemy, gdyż możemy im udowod-
nić różne kradzieże i grabieże.

 Szczypiorno, dnia 20 XI 1918 r., Rada Żołnierska.

/--/ sierżant Schramm /--/ Ferster
1-y prezydujący mąż zaufania

/--/ nieczytelny podpis
ławnik 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

217 (Łac.) sprzęty.
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Obwód II POW Do Komendy I Okręgu
 Raport o przebiegu rozbrajania Niemców

Jabłonna. Po otrzymaniu rozkazów z Komendy Okręgu wyjechałem za-
raz kolejką jabłonowską do Jabłonny. W  Jabłonnie natychmiast po poro-
zumieniu się z komisarzem milicji przystąpiliśmy do rozbrojenia. Komen-
dant miejscowy, Niemiec, wydał wszystko bez oporu, upewniając się co do 
nas, czy my rzeczywiście do POW należymy. Niemcy, żołnierze, oporu nie 
stawiali. Po rozbrojeniu w Jabłonnie wysłałem natychmiast ludzi na stację, 
gdzie spotkali się z organizacją z Chotomowa i  tam również bez żadnych 
starć rozbrojenie przeprowadzono. Pomocą była także ludność cywilna, któ-
ra jak się okazało, pożądaną nie była, gdyż przez nią wkradł się nieład.

Nowy Dwór. Rozbrojenie przeprowadzono bez oporu ze strony Niem-
ców. Organizacja miejscowa podporządkowała się jakiemuś porucznikowi 
z korpusu Muśnickiego. Dziś służbę w Nowym Dworze pełni POW. 

Zakroczym. W mieście zastałem już naszą organizację pod bronią. Przy 
rozbrojeniu był por. Piątkowski, który się tym zajął i wszystko oddał w ręce 
POW. Przy rozbrojeniu padło kilka strzałów ze strony Niemców, którzy 
o  tym nic absolutnie wtedy nie wiedzieli. Był ranny tylko jeden człowiek 
cywilny, którego odwieziono do szpitala do Nowego Dworu. Organizacja 
strat nie poniosła, także i w innych punktach obwodu.

Zegrze. Rozbrojenie przeprowadzali legioniści. Później pociągnięto orga-
nizację z Wieliszewa do pomocy.

W rozbrajaniu w twierdzy w pierwszych dniach POW nie brało udziału. 
Dopiero 13 XI 1918 r. przysłał por. Piątkowski do mnie po pomoc. Wysła-
łem mu 15 ludzi, którzy do tego rzeczywiście byli użyci. Około 2000 Niem-
ców chciało wyjechać z Modlina z bronią. Zmuszono ich w końcu do tego, 
że broń złożyć musieli drogą układową.

Pieczęć Bracławski 
Zakroczym, 22 XI 1918 r.  Komendant Obwodu Modlin

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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[80]

POW Kopia raportu przysłanego przez żołnierza 
I Okręg V Obwód z oddziału Zowczaka, biorącego udział 
K[o]m[en]da Miejsc. VI (Ryki) w wyprawie międzyrzeckiej B. Studziński

Do Komendy I Okręgu
Meldunek 

W Międzyrzecu oddział pod komendą sierżanta Zowczaka w  liczbie 
29  ludzi rozbroił 600 żołnierzy niemieckich dn. 13 XI [19]18 r. Zdobycz 
przedstawia się jak następuje:

600 (sześćset) karabinów (łącznie z bronią krótką), 60 koni, 2 kuchnie 
polowe, 3 samochody, 110 wozów obozowych, 3 magazyny zbożowe, 1 ma-
gazyn z mąką i wiele innych rzeczy.

Dnia 16 bm. o godz. wpół do piątej z rana oddział został niespodzianie 
zaatakowany przez Niemców, w dość wielkiej liczbie przybyłych, jak póź-
niej stwierdzono od strony Białej, z  karabinami maszynowymi, armatami 
i bombomiotami[!]218.

Po krótkiej obronie oddział ustąpił przed219 przeważającymi siłami prze-
ciwnika, ale tylko w liczbie 8 ludzi, którzy kwaterowali na parterze w pała-
cu hr. Potockiego, do przystanku Miszce, gdzie prosił o pomoc z Łukowa. 
W  Łukowie zebrało się 400 ludzi, uzbrojonych w  karabiny i  kosy, którzy 
po złączeniu się z  oddziałem pomaszerowali na Międzyrzec, lecz Niemcy 
okopawszy się tam, nie dopuścili zająć takowego i po krótkiej strzelaninie 
nasi zmuszeni byli ustąpić, pozostawiając 10 ludzi POW na placu boju. Co 
się stało z ludźmi POW z oddziału sierżanta Zowczaka, nic powiedzieć nie 
możemy. Jak później dowiedziano się od przejeżdżających jeńców z Rosji, 
Niemcy podpalili w Międzyrzecu pałac hr. Potockiego i nie wypuścili ani 
jednego człowieka z POW.

Szczegółowszych wiadomości udzielić nie mogę220.

/pieczęć/
Garwolin 
dn. 22 XI 1918 r.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

218 Moździerzami.
219 W oryg. „pod”.
220 Szerzej o masakrze międzyrzeckiej zob. Z krwawych dni. Echa wydarzeń listopadowych 
1918  r. podczas rozbrojenia Niemców w Międzyrzecu, Międzyrzec Podlaski 1930; J. Geresz, Na-
paść Niemców na Międzyrzec 16 XI 1918 r., „Rocznik Międzyrzecki” 1971, t. 3, s. 153–185.
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22 XI [1918 r.]221   
Raport ustny zeznany[!] przez osobę cywilną, p. Czartyrko Józefa, 

mieszkańca wsi Drylowo o g. 3 m. 21 po poł.

p. Czartyrko zeznaje:

O godz. 10 rano d. 21 XI przyszedł do wsi Drylowa oddział Niemców 
z Międzyrzeca222 w sile 23 osób piechoty, uzbrojony w karabiny i ręczne gra-
naty. We wsi Drylowo była organizacja POW [i] straż obywatelska uzbrojo-
na w karabiny w sile 15 osób, która chciała Niemców nie dopuścić do wsi.

Wobec przeważającej siły wroga musieli po dwukrotnym nacieraniu na 
wroga ustąpić. Gdy oddział się cofnął i  rozpierzchł, Niemcy weszli do wsi 
i  rozdzieliwszy się na 2 oddziały, zaczęli ostrzeliwać ją, po czym podpalili 
wieś223 z jednego końca.

Kiedy ludność zaczęła wynosić rzeczy na ogrody i pola, by je ocalić od 
spalenia, Niemcy wpadli i  zaczęli wszystko rabować, nie tylko rzeczy, ale 
i pieniądze zabierali z kieszeni gospodarzom.

Zrabowawszy wszystko, co się tylko dało, naładowali tym swoje furgony, 
które mieli z  sobą, a  resztę na furmanki, które nakazali dać gospodarzom 
i odwieźli to do Międzyrzeca.

Zapowiedzieli też, żeby Milicja Obywatelska i Organizacja w dn. następ-
nym, tj. 22 XI złożyła wszystką broń i wszystko[!] zboże i produkty, jakie 
się jeszcze znajdują w Międzyrzecu, bo w przeciwnym razie Niemcy w dn. 
23 XI całą wieś spalą. 

  Zeznający podpisał własnoręcznie /Józef Czartyrko/

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

221 Dopisek ręczny.
222 W oryg. „Międzyrzecza”.
223 W oryg. „wsie”.
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[82]

por. Anatol Minkowski Warszawa, dnia 22 XI 1918 [r.]
por. Mieczysław Słobucki

Raport 
 Do Sztabu Generalnego Wojsk Polskich

I. Do Białej dojechać nie mogliśmy. Inspekcja Bug224 odpowiedziała: 
„Die Herren haben hier nichts zu tuhen”225.

II. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Międzyrzec i Brześć znajdu-
ją się pod komendą Rad Żołnierskich lub względnie uzurpatorów, w Białej 
działają dawne władze wojskowe. I jedne, i drugie jednak nie chcą pertrak-
tować. Nikt oddziałów nie ma w ręku.

III. Oddziały niemieckie znajdują się:
1. Bielsk – władze oficerów zostały zrzucone;
2. Boćki – 12 dawnych żandarmów terroryzuje Siemiatycze;
3. Nurzec – piechota strzeże dworca, zachowuje się zupełnie poprawnie, 

przepuszcza pociągi, komunikacja nie przerwana;
4. Konstantynów – wielkie nadużycia;
5. Janów – wielkie nadużycia;
6. Międzyrzec – mniej więcej 300 konnicy (huzarzy śmierci226), 200 pie-

choty. Wypady aż kilka wiorst od Trzebieszowa. Mordy i pożogi w okolicy.
7. Oddział kawaleryjski huzarów śmierci był o  10-ej rano 20 XI 1918 

w Komorówce (palą i rabują, nakładają kontrybucję), skąd posuwał się do 
Przegalin i dalej do Wohynia, zdaje się celem przerwania komunikacji Łu-
ków–Lublin.

IV. Nasze oddziały:
1. 20 ludzi POW maszeruje Platerów–Siemiatycze;
2. Siedlce: WP 100 piechoty, 2 Pułk Ułanów – siła nie znana mi, 400 POW – 

wszystko nie umundurowane. Wystawiają placówki Łosicze i Zbuczyn.
3. Łuków: WP 100 piechoty, POW 300. Dwa karabiny maszynowe z Lu-

blina. Placówka Trzebieszów. Płk Pogorzelski z 90 oficerami.
4. Radzyń – POW 60.
Ubezpieczenie, jak i pomoc ludności [brak dalszej części dokumentu].

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

224 W Białej Podlaskiej mieściło się dowództwo obszaru etapowego (tzw. Inspekcja Etapowa 
Bug) dowództwa Armii Wschodniej.
225 „Panowie nie mają tu nic do roboty”.
226 2 Przyboczny Pułk Huzarów z Gdańska.
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[83]

POW Komenda Okręgu III nr 163 m.p. dn. 22 XI 1918 r.

Do Komendy Naczelnej POW 

Melduję posłusznie, że podczas pobytu mego w  Łukowie na inspekcji 
obwodu II w [dn.] 21 XI 1918 r. spotkałem się przypadkowo z ob. Jurem227, 
komendantem lubartowskiego Obwodu VIII Okręgu POW, który zakomu-
nikował, że: 

1. Wobec likwidacji POW w okupacji austriackiej zebrał 20 ludzi, na czele 
których wymaszerował do okupacji niemieckiej i zajął miasteczko Radzyń;

W Radzyniu spotkał się z ob. Zbaraskim228, Komendantem IV Obwodu 
III Okręgu, wraz z  którym po porozumieniu wysyłał uzbrojone oddziały 
przeciwko Niemcom w celu rozbrajania.

2. Nie uznał zawartego układu między dowództwem siedleckiej brygady 
lokalnej i Rady Żołnierskiej niemieckiej o tymczasowej linii demarkacyjnej 
i w dalszym ciągu wysyłał oddziały zbrojne poza linię.

3. Występuje w  charakterze oficjalnego Komendanta Placu Wojsk Pol-
skich, a nie POW, i takiej używa pieczątki na papierach urzędowych.

Melduję posłusznie, że zachowanie się ob. Jura jest zupełnie samozwańcze.
Wydałem przeto rozkazy niezwłocznego wstrzymania wysyłania oddzia-

łów zbrojnych, jak również zaprzestania występowania w charakterze Ko-
mendanta Placu Wojsk Polskich i zniszczenia pieczątek.

Ob. Jur nie odniósł się służbowo do moich rozporządzeń i starał się wy-
słać alarmującą depeszę do Komendanta Piłsudskiego, którą wstrzymał por. 
Słobudzki. 

     m.p. Komendant Okręgu III
    /--/ podpis nieczytelny

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

227 Stanisław Tyrankiewicz, pseud. „Jur” (ur. 1891 – zm. ?) oficer LP i POW. W WP m.in. 
ppor. 1 DP Leg., kpt. 76 pp, nast. kpt. kanc. w Gab. Ministra Spraw Wojskowych. W 1939 r. 
internowany w Rumunii. Po wojnie w kraju.
228 Właśc. Romuald Dramiński, pseud. „Zbarski” (ur. 8 II 1886 - zm. ?) sierż. POW, do-
wódca lotnego oddziału na Podlasiu. W  WP m.in. w  22 pp, nast. organizator bojówek na 
terenie plebiscytowym Warmii i Mazur.  Od 1922 r. por. rez. 41 pp. zob. CAW-WBH, AP 
I.481.D.4731, Dramiński Romuald.
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[84]

Do Komendy Naczelnej Rzędziany, dn. 22 XI 1918 r.
 godz. 7.10 wieczorem

Fonogram 

Znajduję się obecnie w Rzędzianach w sile 135 ludzi, w tym patrol kon-
ny 8 ludzi oraz 4 cyklistów. Najbliżej mnie znajdują się Niemcy w Żółtkach, 
jako wacha przy moście, w sile 16 ludzi. Dziś w nocy patrol mój zabrał 2 
żołnierzy, będących na posterunku przy moście w Żółtkach, jutro odsyłam 
ich do Komendy Okręgu w Łomży. Dziś w nocy, tj. z piątku na sobotę, wy-
syłam 20 ludzi i konny patrol w celu opanowania wachy. Patrol konny ma 
za zadanie, o ile możności[!], dotrzeć do Choroszcz w celu rozbrojenia znaj-
dujących się tam 8 żandarmów. Stan w Białymstoku – jak dawniej. Ostatni 
raport przesłałem wczoraj, lecz żadnej odpowiedzi nie otrzymałem dotych-
czas. Proszę o  instrukcję i o wyjaśnienia w sprawie pertraktacji Komendy 
Głównej z Radą Żołnierską w Białymstoku. Znajduję się w bardzo ciężkich 
warunkach, gdyż Komenda Okręgu, nie wiem z jakiego powodu, nie przy-
syła mi już od dwóch dni prowiantu. Ludzie nie mają również ekwipunku. 
Proszę o  przysłanie kilku podoficerów, karabinu maszynowego, amunicji, 
ekwipunku na 135 ludzi, 3 telefonów polowych, 5 rowerów, pieniędzy na 
wydatki ekspedycji, gdyż żywność będę musiał zakupywać. Jutro lub poju-
trze spodziewam się przybycia 2 plutonów w sile 70 ludzi z Mazowiecka229 
i Sokołowa. Czekam na przysłanie potrzebnych mi rekwizytów[!] oraz in-
formacji i instrukcji o stosunku naszym230 do Niemców. Jutro jadę nawiązać 
kontakt do Łap z komendą Wojska Polskiego.

Podpis Wyszyński Kazimierz, komendant ekspedycji

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

229 Dziś Wysokie Mazowieckie.
230 W oryg. „w stosunku naszego”.
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[85]

POW Okręg I  Warszawa, dnia 23 XI 1918 r.
Warszawa – Prowincja 
L. 336/346 włącznie

Rozkaz ogólny nr 4

I. W związku z rozkazem Komendy Naczelnej z dnia 19 XI [1918 r.] po-
lecam:

1. Natychmiast zorganizować w Łowiczu, Sochaczewie, Błoniu, Modlinie 
i wszędzie tam, gdzie tylko zachodzi potrzeba, punkty koncentracyjne dla 
powracających z Niemiec jeńców rosyjskich, w porozumieniu z oficjalnymi 
„urzędami dla spraw jeńców” oraz z  miejscowymi władzami powiatowy-
mi i gminnymi, które powinny zająć się aprowizacją i administracją tychże 
punktów.

2. Zorganizować patrole z ludności miejscowej (za pośrednictwem urzę-
dów gminnych) dla sprowadzania włóczących się jeńców do punktów kon-
centracyjnych. Patrole nie powinny wchodzić w  skład werbowanych do 
wojska ludzi231, by mogły pozostawać na miejscu po ściągnięciu naszych 
oddziałów.

3. Z  punktów koncentracyjnych transportować jeńców grupami do 
stacji kolejowych, a  następnie pociągami (w  porozumieniu z  władza-
mi kolejowymi) pod konwojem do baraków przy Dworcu Kowelskim 
w  Warszawie. W  Skierniewicach istnieje posterunek „Urzędu do spraw 
jeńców”.

II. Zwracam uwagę, że istota naszych prac obecnie leży w przeprowadze-
niu werbunku, w  tym kierunku przede wszystkim zwrócić wszystkie wy-
siłki. 

III. Wyciąg z rozkazu Komendy Naczelnej z dnia 21 XI 1918 r.:
„Sumy na zaprowiantowanie i  żołd będą przesłane w  najbliższych 

dniach. Zwraca się uwagę Komendantom Okręgów, ażeby w razie możno-
ści prowiantowania oddziałów z dobrowolnych dostaw ludności, względnie 
z  magazynów wojskowych, zostawionych przez Niemców, pieniądze nie 
były zbytecznie wydatkowane na prowiantowanie. 

Do wiadomości Komendy Naczelnej doszło, że w niektórych obwodach 
ludzie są prowiantowani luksusowo (otrzymują wino itp.). Tego rodzaju 
wypadkom należy bezwzględnie kres położyć. Przyjęte normy żywnościo-
we, obowiązujące w  Wojsku Polskim, mogą być nieco przekraczane tylko 

231 Tak w oryginale. Autor zapewne chciał wyrazić myśl: W skład patroli nie powinni wcho-
dzić ludzie werbowani do wojska.
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w wypadkach nadmiernych zapasów żywności. Zaprowiantowanie musi być 
wyrównane dla wszystkich obwodów Okręgu”. 

Broń i umundurowanie będą przysłane w najbliższych dniach.

Jan Korkozowicz m.p.
 Komendant Okręgu

Za zgodność 
Adiutant 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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[86]

Raport z wyjazdu do Częstochowy z 21 XI 1918 r. 
 

Wyjechałam w nocy o 3.55 godz. z dnia 21 na 22 XI 1918 r., do Często-
chowy przybyłam o 1.30 godz. i  zaraz stawiłam się w Komendzie Okręgu 
(Aleja III – 5 b).

Wobec niewielkiej liczby Wojska Polskiego władzę przejęło POW. Wszy-
scy oficerowie, z  wyjątkiem ob. Jastrzębskiego, podporządkowali się Ko-
mendzie Okręgu. Rekrut również został przejęty w  liczbie 300 ludzi przez 
Komendę Okręgu. Mobilizacji POW nie zarządzono z  powodu braku 
wyższych szarż, które mogłyby ćwiczyć. Przy tym brak pieniędzy, a głów-
nie broni i umundurowania, powstrzymuje akcję POW. Wskutek przejęcia 
wszelkich czynności komendant okręgu przeciążony pracą. 

Stosunki na ogół dobre. PPS popiera czynnie POW, podporządkowując 
mu swoją milicję. Chłopi okoliczni również odnoszą się przychylnie i chcą 
zapisywać się do POW. Straż obywatelska (utworzona w  celu zachowania 
porządku w  mieście) podlega POW, jednak znajdują się w  niej czynniki 
oporne. W ogóle jednak panuje spokój, chociaż po mieście krążą różne zda-
nia o POW wobec przyłączenia się PPS; niektórzy twierdzą, że utworzyła 
się czerwona gwardia. Między wojskowymi przebywającymi w okolicy pa-
nuje ogromne rozgoryczenie, mówią, że razem z cywilbandą[sic!] pracować 
nie mogą, stawiają zarzut, że POW, choć od tak dawna obiecuje, dotąd jesz-
cze nie wstąpiło do wojska regularnego, ponieważ wygodniej jest rządzić, 
nie ponosząc ciężarów żołnierza. Komenda Okręgu pomimo usiłowań nie 
może dotąd połączyć się telefonicznie z Warszawą. 

Z Częstochowy wyjechałam o 9-ej z minutami, do Warszawy przybyłam 
o 10-ej 23 XI 1918 r.

Halina Znajewska232

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

232 Zapewne Halina Znajewska-Zarembina (ur. 1895 – zm. 1982) mieszkanka Warszawy, dr 
med., w 1918 r. kurierka stała POW, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.13, Ewidencja perso-
nelu centrali pocztowej, b.d., k. 32.
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[87]

Do Komendy IV Okręgu 24 XI 1918 r.233

W nocy z dnia 23 na 24 [listopada] pomiędzy [godz.] 11 a 12 oddział Niem-
ców, który przyjechał na samochodzie ciężarowym, zaczął atakować. Nasi lu-
dzie zatrzymali go strzałami. Niemcy w sile nam nieznanej cofnęli się po wy-
mianie strzałów i odjechali z powrotem do Białegostoku. O g. 3-ej zaatakowali 
powtórnie, lecz i  tym razem bezskutecznie. Od tego czasu do rana był spo-
kój, rano o godz. 9-ej znowu zauważono ruch u Niemców, co będzie dalej, nie 
wiadomo. Patrol, który wrócił spod Knyszyna, dojechał do przecięcia się szosy 
z linią kolejową za wsią Krypno234. Znajduje się w Knyszynie do 150 Niemców 
z karabinami maszynowymi, w Knyszynie jest jeszcze 8 żandarmów. Przejazd 
kolejowy za Krypnem jest mocno strzeżony, wszyscy uzbrojeni i dodatkowo 
w granaty ręczne. Obyw. Wyszyński z Łap dotychczas nie wrócił. 

Komendant ekspedycji
Janusz Borejsza-Rodziński235

Jeżewo komenda

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

233 Dopisek ręczny.
234 W oryginale Krutno.
235 Właśc. Janusz Rowiński pseud. „Borejsza” (ur. 20 VI 1899 – zm. 24 XI 1994) żołn. LP, 
pchor. POW, dowódca 2 Obwodu X Okręgu POW. W WP m.in. w 33 pp, 17 pp, mjr piech., 
wykładowca w Szkole Pchor. Piech. w Ostrowii Maz. Po wojnie działacz niepodległościowy 
w Wielkiej Brytanii, zob. CAW-WBH, AP 6306, Rowiński Janusz.
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[88]

Komendant Ekspedycji na Białystok, wysłanej przez Komendę Naczelną 
POW nadesłał meldunek z Łap z dnia 24 XI 1918 r.

Przyjechałem do Łap w celu nawiązania kontaktu z brygadierem Janu-
szajtisem236. Od niego dowiedziałem się, że Komenda Główna zgodziła się 
na opanowanie Białegostoku choćby siłą, gdyby się inaczej nie dało. Na 
razie nie pozwolenie Niemcom na rekwizycje i  udaremnienie ich, choćby 
i siłą. Poza tym nie pozwolenie na wywóz żywności przez przerwanie linii 
Białystok–Grajewo i  innych w punktach: Sokół–Czarna Wieś–Pogorzałki–
Grondziele–Knyszyn. Przez przerwanie linii na tych punktach zmusi się 
wojska niemieckie do przejazdu przez Czeremchę–Wołkowysk na Grodno. 
Przerwanie toru mają wykonać oficerowie już wysłani przez brygadiera Ja-
nuszajtisa. 

Stosunek między nami jest: wspólne działanie i pomoc bez jakiejkolwiek 
zależności. Od Wojska Polskiego dostanę ekwipunek, mundury, prowiant 
oraz wszelką pomoc. Dziś jadę do Mazowiecka, by zabrać stamtąd wszyst-
kich ludzi, jakich się tylko da. Kwatera moja znajdować się będzie w Rzę-
dzianach. Proszę o pieniądze na ekspedycję oraz o dalsze instrukcje. Wobec 
tego, iż w rozkazie z dnia 19 XI 1918 r., jaki od Komendy Naczelnej otrzy-
małem, był zakaz występowania przeciw Niemcom, a równocześnie rozkaz 
wspólnego działania, wybieram to drugie, lecz obecnie na mniejszą skalę. 
Sądzę, że KN nic przeciwko temu mieć nie będzie, gdyż armia Mackense-
na237 poszła na Węgry, a nie tędy, a w ogóle z Ober Ostu w większej ilości 
idzie na Grodno[!], tak że na miejscu zostają niewielkie siły, które w razie 
czego nie stawią oporu.

Niemcom pozwoli się na odjazd, lecz linią kolejową na Grodno.
Czekam na potwierdzenie tego planu lub zakaz. Na razie poważniejszej 

akcji nie zacznę.

Wyszyński, Komendant Ekspedycji

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

236 Marian Januszajtis-Żegota (ur. 3 IV 1889 – zm. 24 III 1973) oficer LP, nast. PSZ. W WP 
m.in. dowódca 12 DP. Gen. dyw., wojewoda nowogródzki, od 1929 r. w st. spocz. W 1939 r. 
organizator obrony Lwowa, nast. ruchu oporu, aresztowany przez NKWD, zwolniony 
w 1941 r. W Sztabie Głównym WP, nast. działacz emigracyjny, zob. P. Stawecki, Słownik..., 
s. 146–147. 
237 Jednostki niemieckie podległe feldmarszałkowi Augustowi von Mackensenowi (ur. 6 XII 
1849 – zm. 9 XI 1945) okupujące Rumunię.
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[89]

Raport z Sosnowca 24 XI 1918 r.

Pan Czesław Kowalski przed paru dniami przed moim przyjazdem do 
Sosnowca wysłał do Warszawy przez kuriera stąd raporty i  informacje. 
POW w Sosnowcu już nie istnieje. Z byłych członków POW część poszła 
do wojska, część objęła pracę w  zarządzie miasta, policji, część zaś pełni 
straż obywatelską na miejscu. Przywiozłam raport od obywatela Czesława 
Kowalskiego do Komendy Naczelnej.

Dwa tygodnie temu, w niedzielę 10 XI rozbrojono Niemców w Sosnow-
cu. W  rozbrajaniu przyjmowali udział[!] POW, milicja, wojskowi, Sokół. 
Niemcy sami oddawali broń i wyruszali za granicę. Wszystko to się działo 
prędko i bez rozlewu krwi. Od razu zarząd miasta, koleje, policja itd. zo-
stały objęte przez Polaków. Obecnie został mianowany komisarzem rządu 
nad powiatem będzińskim dr Falkowski238. Komendantem miasta Sosnowca 
i garnizonu został kapitan Młot-Fijałkowski239, dyrektorem kolei – Kuczyń-
ski, burmistrzem – Janowski Czesław240, komendantem policji – Strzelecki 
Konstanty241. Zupełnie inny obraz przedstawiają kopalnie, niemal w całym 
Zagłębiu. Jeszcze przed wyjściem Niemców utworzone zostały Rady Robot-
nicze o  jaskrawym zabarwieniu bolszewickim. Dążą one do zawładnięcia 
nie tylko kopalniami242, ale całym Zagłębiem243 wraz z  miastami i  koleją 
żelazną. Często odbywają się strajki, a najczęściej pochody i wiece. W Dą-
browie oraz na Sielcu (przedmieście Sosnowca) w kopalni Renarda całkowi-
cie udało im się zawładnąć zarządem kopalni; obecnie już dyrektor pracuje 
pod ścisłą kontrolą robotników. Rady wymagają, aby kopalnie utrzymywały 
Czerwoną Gwardię. W tym celu parę dni temu robotnicy wraz z  czerwo-
nogwardzistami udali się do kopalni Saturn i chcieli zrabować kasę. Milicja 
nie dopuściła do tego, dała salwę – w rezultacie kilku zabitych robotników.

238 Stefan Feliks Falkowski, dr (ur. 1879 – zm. 1958) lekarz i działacz społeczno-polityczny. 
W listopadzie 1918 r. komisarz rządowy w pow. będzińskim. Poseł na Sejm RP z ramienia 
partii narodowych. 
239 Czesław Młot-Fijałkowski (ur. 14 IV 1892 – zm. 17 IV 1944) oficer LP, nast. PSZ. W WP 
m.in. dowódca 13 pp, nast. 18 DP. W 1939 gen. bryg., dowódca SGO „Narew”. Zmarł w nie-
woli niemieckiej, zob. P. Stawecki, Słownik..., s. 112–113.  
240 Właśc. Czesław Jankowski (ur. 1876 –  zm. ?) burmistrz, nast. prezydent Sosnowca do 
1920 r. 
241 Konstanty Leon Strzelecki (ur. 1886 – zm. 1940) oficer PP, m.in. komendant powiatowy 
PP w Będzinie. W 1929 r. awansowany do stopnia nadkomisarza i przeniesiony w st. spocz. 
W 1939 r. aresztowany przez NKWD i zamordowany w Kuropatach.
242 W oryg. „kopalń”.
243 W oryg. „całego Zagłębia”.
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Wczoraj 23 XI był powszechny strajk w  całym Zagłębiu. W  Sosnowcu 
zorganizowali pochód, szła też czerwona gwardia. Chciała ona zawładnąć 
dworcem kolejowym. Wysłano wojsko, które uprzedziło, że jeżeli tłum się 
nie rozejdzie, to będzie strzelało. 

Chęci czerwonej gwardii zeszły na niczym. Słychać też było nawoływa-
nia, aby zająć [alb]o rozbić redakcje miejscowych gazet „Iskry” i „Kuriera 
Zagłębia”. To też nie doszło do skutku, a najczęściej nawoływano „bić bur-
żuazję”. Ruch bolszewicki rozwija się w tych miejscowościach Polski bardzo 
szybko i trudno przewidzieć, do jakich rozmiarów dojdzie.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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Do Komendy Naczelnej Telefonograf, Jeżewo, 25 XI [1918 r.] g. 9 m. 30

Raport Ekspedycji na Białystok

Znajduję się obecnie w Jeżewie, gdzie przyjechałem wczoraj wieczorem 
na podwodach; ludzi 120, konnych 3. Nawiązałem kontakt z  poszczegól-
nymi komendami naszymi. Dziś dostanę pluton składający się z  20 ludzi 
z Tykocina, a w najbliższych dwóch dniach 70 ludzi i 30 koni z por. Jakub-
skim. O ile zajdzie tego potrzeba, mogę mieć naszych ludzi od 350 do 400. 
Wysłałem ludzi na wywiady w stronę Białegostoku i okolic. Wiadomości są 
następujące: w Białymstoku Niemców jest około 7000, zajmują oni również 
linię między Bielskiem a Białymstokiem, a Knyszynem. Jest ich na całej linii 
według relacji około 20000, w tym wszystkie rodzaje broni oraz automobile 
pancerne. Jednak liczba i  skład ciągle się zmienia, gdyż ciągle przechodzą 
transporty z Ukrainy, następnie część odchodzi do Prus, drogą na Grajewo. 
Wysyłają silne podjazdy kawalerii i  piechoty z  karabinami maszynowymi 
i  rekwizycją żywności. Podjazdy te dochodzą do Brańska, okolic Łap oraz 
do Choroszczy. W Knyszynie jest 150 Niemców, pilnują oni również drogi 
kolejowej Białystok–Grajewo. W  Żółtkach nasi ludzie obsadzają Złotorję, 
Bałuty nad Narwią. Wczoraj pojechał nasz podjazd w stronę Bielska w sile 
30 koni z por. Jakubskim (od Dowbora), który wróci za jakieś dwa dni i za-
raz po powrocie z  ekspedycji zostanie przydzielony do mnie. Ludzi tych 
wysłał komendant obwodu Mazowieck244. W Białymstoku jest rada żołnier-
ska, lecz komendę taktyczną mają oficerowie. Rada żołnierska zajmuje się 
sprawami administracyjnymi. O  poddaniu na razie nie chcą myśleć. Na 
razie działalność moja ograniczy się do wyłapywania oraz znoszenia pod-
jazdów niemieckich, które z tej strony Narwi rabują. Proszę o szczegółową 
instrukcję w tym kierunku oraz ewentualne pełnomocnictwa. 

Moje potrzeby: kilku podoficerów wyszkolonych jako instruktorów, 2–3 
karabiny maszynowe245, amunicji karabinowej – 5000 (jeśli można – wię-
cej), granaty ręczne, 3 aparaty telefoniczne polowe z dość dużą ilością dru-
tu oraz telefonistami (choć jeden), ekwipunek, umundurowanie, proszę [o] 
materiały wybuchowe, proszę [o] wyjaśnienie w sprawie mojej szarży. 

Czekam na dalsze rozkazy, przez ten czas zbiorę siły oraz zorganizuję oddziały.

Podpis /--/ Kazimierz Wyszyński, komendant ekspedycji

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

244 Zob. przypis 229.
245 W oryg. „karabin. maszynowych”.
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[91]
Radzyń 25 XI [1918 r.]246

Do Komendy Łuków, do obywatela Szczęsnego, dzisiaj o godz. 2.30 po 
południu 

Oddział stacjonowany[!] w  Rzusiowce pod komendą Pytla247 został248 
przez przeważające249 siły niemieckie [z] karabinem maszynowym zaatako-
wanym i są ranni i zabici; oddział cofnął się na południe do Łużek. Przysłać 
natychmiast możliwie większe posiłki, przede wszystkim dwa karabiny ma-
szynowe z obsługą i odpowiednią ilością ładunków.

 Oczekuję odpowiedzi telegraficznej.

    Komendant /--/ Jur250 

Godzina przyjęcia 11.28 w Przegalinach u Szaniawskiego we dworze

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

246 Data dopisana ręcznie.
247 Wspomniany przez Komendanta III Obwodu działający samodzielnie członek PPS, nie 
POW, zob. CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.4, Raport R. Dramińskiego-Zbarskiego z 30 XI 
1918 r., k. 302. 
248 W oryg. „dostał”.
249 W oryg. „powyższające”.
250 W oryg. „Juhr”.
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POW 
Komenda Okręgu III
Nr 92

  Telefonogram z III Obwodu
  POW oddział ob. Jura pod Kąkolewnicą 25 XI [1918 r.] 10 wieczorem
  Do Komendanta II Obwodu

Dzisiaj o 3-ej po południu zaatakowali Niemcy ze strony Brelowa nasze 
prawe skrzydło w  Kaszówce. Są straty w  ludziach. Niemcy operowali po-
ważnymi siłami przy udziale karabinów maszynowych. Łączność z oddzia-
łem kpt. Mysłowskiego251 stojącym na południowy wschód od Kaszówki 
utrzymuję.

Podpisał Wilk, podporucznik
PS. Ob. Wilk jest w oddziale ob. Jura.

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.4, mps.

251 Mieczysław Rawicz-Mysłowski (ur. 1896 – zm. 12 IX 1939) oficer LP, nast. PSZ. W WP 
m.in. w  sztabach 11, 26 i  1 DP. Płk dypl., dowódca 1 p. cz., nast. Brygady KOP „Polesie”. 
W 1939 dowódca 4 DP, poległ 12 września, zob. W. K. Cygan, Oficerowie Legionów..., t. III, 
Warszawa 2006, s. 197–198.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE370

[93]

DWP Kąkolewnica 25 XI [1]918 r. 5-ta godz. wieczór

Meldunek

Wczoraj, tj. dn. 24 bm. otrzymałem meldunek z Dowództwa Wojsk Pol-
skich, że wysyła oddział wojska z karabinami maszynowymi, którego celem 
jest atak na linię Międzyrzec–Biała oraz rozkaz dołączenia, celem wspiera-
nia ataku. Rozkaz dotychczas połowicznie wykonany. Połowa moich sił, tj. 
lewe skrzydło, w sumie 100 z górą ludzi, dołączyło do atakującego oddzia-
łu pozostającego pod komendą kpt. Mysłowskiego i maszeruje w kierunku 
na północ, tj. na Zeliznę i Łużki. Druga połowa pozostaje w Kąkolewnicy, 
oczekuje rozkazu. 

Osobiście wszedłem w porozumienie z komendantem Międzyrzeca von 
Fitzem, który żądał przyznania mu prawa zabrania i  odstawienia wszyst-
kiego, co byłoby uznane przez nich[!] za własność rządu niemieckiego oraz 
wystąpił252 przeciwko zbrojnemu wystąpieniu ludności cywilnej z  bronią 
w ręku. O ile że[!] żołnierze niemieccy występowali253 kilkakrotnie w spo-
sób gwałtowny przeciwko ludności miejscowej, zaproponowałem następu-
jące warunki, które zostały przyjęte:

1. Linią demarkacyjną jest linia kolejowa Łuków–Biała. Komenda nie-
miecka w  Międzyrzecu wstrzymuje się od wszelkiego rodzaju rekwizycji, 
ekspedycji, rozklejania wszelkiego rodzaju odezw itd.

2. Komendant miasta Radzynia254 kpt. von Fitze poinformuje się[!] 
u swojej władzy, czy i w jaki sposób ma wypełnić rozkaz dostawienia dobra 
niemieckiego.

3. Czy i o  ile żołnierze polscy nieumundurowani mają możność korzy-
stania z praw żołnierzy armii regularnej, czy też należy uważać ich za kan-
dydatów, ponieważ nie posiadają wiadomości, że żołnierze z  opaską255 na 
ramieniu są uznani za regularnych żołnierzy.

4. Kroki wojenne mogą nastąpić jedynie po podaniu sobie do wiadomo-
ści, że rozkaz z góry nakazuje je rozpocząć.

5. Po uprzednim zawiadomieniu z podaniem terminu może nastąpić ak-
cja wojenna, ponowna konferencja lub też spokój będzie trwał tak długo, 
dopóki rządy nasze nie rozstrzygną spornych kwestii. 

252 W oryg. „wystąpili”.
253 W oryg. „występywań”.
254 Powinno być: Międzyrzeca.
255 W oryg. „opartą”.
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Oczekuję odpowiedzi, jakie stanowisko zajmie komendant POW w sto-
sunku do działań podjętych przez Dowództwo Wojska Polskiego. Posteru-
nek w Kąkolewnicy wskaże miejsce mojego pobytu.

Komendant /--/ Jur
 

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.
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Telefonogram 

Do ob. Szczęsnego, komendanta POW w Łukowie.

Odnośnie do listu z 25 XI 1918 r. donoszę, co nastąpiło, a mianowicie: 
dnia 25 [listopada] Niemcy przez księdza w Międzyrzecu zawiadomili od-
dział nasz w  Kąkolewnicy, że jeżeli do 6-ej godziny dnia następnego nie 
wyślemy stąd oficera w celu pertraktacji256, będą uważać nas nie za wojsko, 
ale za bandę i  oddział nasz rozbiją w  Kąkolewnicy. Kąkolewnicę zniszczą 
ogniem armatnim. Dla przekonania nas dano dwa strzały armatnie do na-
szych placów. W tym samym dniu zawiadomił nas kpt. Mysłowski, że przy-
bywa z oddziałem wojska, kompanią beselerczyków257 i obejmuje komendę 
nad wszystkimi oddziałami między Łukowem a Międzyrzecem, Białą, Par-
czewem i Radzyniem. Legitymował się rozkazem z Dowództwa Wojsk Pol-
skich, [w] którym był wyraźnie wymieniony nasz oddział. Obwód kompa-
nijny[?] rozkazał posłać oddział piechoty do Przegalin w celu połączenia się 
z nim. 24 XI [1918 r.] o godzinie 2-ej nasz oddział piechoty w sile 105 ludzi 
z karabinem maszynowym pod moją komendą stawił się do Przegalin. Tam 
zastał oddział kapitana, równocześnie ob. Jur udał się do Grabowicz (na 
północ od Międzyrzeca). Tutaj odbyła się konferencja, na której ustalono, 
że linią graniczną między nami a Niemcami będzie tor kolejowy Między-
rzec–Biała. Że żadna ze stron258 nie będzie przedsiębrać kroków wojennych 
bez poprzedniego zawiadomienia. Na mocy tego układu otrzymałem od 
kapitana Mysłowskiego rozkaz obsadzić teren od Kąkolewnicy do Kwasów-
ki259, oddział kapitana zaś obsadził teren od Kwasówki do Komarówki.

W chwili gdy oddział nasz maszerował z  Przegalin przez Żeliznę260 do 
Drelowa261, został zaatakowany przez kawalerię niemiecką z  karabinami 
maszynowymi. Straty jak mi na razie donoszą – 6-ciu rannych i 8-miu za-
bitych. Obecnie udał się do Międzyrzeca kapitan Mysłowski i  konferuje 
z  Niemcami. Konferencja jeszcze nie zakończona. Proszę bardzo zwrócić 
się o wszelkie bliższe informacje do ob. Jura, ponieważ on jest faktycznym 
komendantem oddziału i obwodu, a  ja komenderuję tylko siłami zbrojny-

256 W oryg. „pertrakratu”.
257 Pododdział b. Polskiej Siły Zbrojnej, podległej gubernatorowi niem. H. H. von Beselero-
wi, stąd nieco deprecjonująca nazwa.
258 W oryg. „spraw”.
259 W oryg. „Kwaszówki”.
260 W oryg. „Przeliznę Koszowską”.
261 W oryg. „Brelowa”.
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mi i  kieruję operacjami przeciw Niemcom, więc w  innych kwestiach nie 
jestem tak dobrze poinformowany. O wszystkim wie ob. Jur i bez jego wie-
dzy i woli niczego nie robię. Nawet wczorajsze zawiadomienie posłałem na 
rozkaz ob. Jura.

Kąkolewnica, 26 XI [1918 r.] o godzinie 3-ej m.p. Wilk, podporucznik 

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.4, mps.
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Komenda Ekspedycji POW
Mazowieck, dnia 27 XI 1918 r.
L:79a/11

Meldunek 

Dziś otrzymałem rozkaz nie występowania wrogo przeciwko Niemcom, 
rozkaz wstrzymania ekspedycji. Sądzę, że zaszło tu jakieś nieporozumienie. 
W  ostatnim moim meldunku podałem plany brygadiera Januszajtisa, na 
które otrzymał on podobno zgodę Komendy Głównej. Posłałem również 
zapytanie, czego się trzymać, gdyż rozkaz współdziałania z Wojskiem Pol-
skim nie zgadza się w  tym wypadku z  zakazem występowania przeciwko 
Niemcom. Wyraziłem również swoje osobiste zapatrywanie na tę kwestię. 
Żadnych akcji zaczepnych nie rozpoczynałem. Gromadzę tylko siły w kilku 
punktach, aby jak najprędzej znaleźć się w razie czego w Białymstoku. Lu-
dzie do przerwania toru zostali wysłani nie przeze mnie, a przez brygadiera 
Januszajtisa. Na razie nie słyszałem, aby to wykonywano. Ja ze swej stro-
ny próbowałem traktować z  Niemcami, byłem nawet w  tym celu wczoraj 
w Białymstoku. Nic nie zyskałem i sam o mało nie wpadłem. Raport pisem-
ny262 wysłałem o tym oraz o siłach i zamiarach Niemców dziś.

Jakieś oddziały zajęły Brańsk263, podobno POW. Są wiadomości, że dziś 
dużo Niemców wyruszyło przeciwko nim z Bielska. Przez Wojsko Polskie 
został tam wysłany pluton kawalerii (30 ludzi) oraz 50 ludzi pieszych. Na 
razie sytuacja, jaka tam powstała, nieznana. Dziś rano prawdopodobnie de-
legaci z  Mińska Litewskiego złożyli raporty w  Komendzie Głównej co do 
sytuacji, jaka się w najbliższych dniach wyłoni w Mińszczyźnie.

Proszę o dalsze instrukcje.

Kazimierz Wyszyński, m.p.
Komendant Ekspedycji

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

262 W oryg. „piśmienny”.
263 W oryg. „Briańsk”.
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Kalisz, dnia 29 XI 1918 r.

Do redakcji Kuriera Warszawskiego

W numerze 328 Kuriera Warszawskiego z d. 27 bm. podano w korespon-
dencji z Konina i Kalisza błędne wiadomości, które niniejszym prostuje się:

Na całej ziemi kaliskiej POW rozbroiła Niemców i przyjęła w swoje ręce 
urzędy i magazyny niemieckie, zaprowadzając wszędzie ład i porządek. 

W Koninie, w  czasie rozbrajania Niemców padły strzały ze strony woj-
ska niemieckiego, gdzie zabito trzy osoby i raniono osiem, z których już kil-
ka umarło. Dodać należy, że powiatowy lekarz Aust (Niemiec) rzucał granaty 
ręczne z okna w tłum. Obecnie panuje spokój w Koninie i porządek, a o żad-
nym samozwańczym rządzie, o którym przygodny korespondent wspomina, 
nie ma mowy. Władzę wojskową pełni POW, a cywilną starostwo. 

Również to samo jest w innych miastach, gdzie żołnierze POW uzbrojeni 
w karabiny stoją garnizonami i ćwiczą się. O żołnierzach z Księstwa na naszym 
terenie nic nie wiemy, ani o tym, jakoby gazety z Poznania nie dochodziły.

Służbę garnizonową tak w Kaliszu, jak i w całym okręgu pełnią oddziały 
POW. 

Uwaga. W skład Okręgu VIII POW wchodzą powiaty: kaliski, turecki, 
sieradzki, słupecki, koniński i kolski.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.
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Polska Organizacja Wojskowa  Warszawa, 29 XI 1918 [r].
Komenda Naczelna
L. 1610

Rozkaz dzienny

Żołnierze!
Po czterech latach ciężkiej walki o  Niepodległość Ojczyzny zostajecie 

powołani dziś do założenia podwalin pod budowę armii, która stanąć ma 
na straży wolności i praw całego Narodu Polskiego.

W twardej szkole krwawych zmagań się z najazdem przetrwaliście czasy 
najcięższych ofiar i prześladowań – w poczuciu dobrze spełnionego wobec 
Ojczyzny żołnierskiego obowiązku – z  podniesionym czołem i  pełni naj-
większej radości wchodzimy w nowy okres prac nad odbudową Armii Na-
rodowej.

Lata całe mijały dla nas w walce nierównej i nikt dziś twierdzić w Pol-
sce nie może, żeśmy szli po drodze tanich zwycięstw. Drogę naszą znaczyły 
więzienia i  trupy pomordowanych żołnierzy. Brak wśród Was dziś najlep-
szych towarzyszów broni. Nie przyświecała Wam nadzieja rychłego zakoń-
czenia podjętej walki ani wspierało Was uznanie czy zachęta do wytrwania 
ze strony własnego społeczeństwa. Byliście awangardą Polski walczącej, po-
dejmując zadania o wielekroć przewyższające Wasze siły. 

Zszeregowani, czekaliście na przybycie z  więzienia Komendanta264 – 
w  imię Jego nie zaprzestając prac w najcięższych dla żołnierza warunkach 
– w pracy podziemnej.

W ukochanym Kraju – drogowskazem Wam była wielka Myśl Komen-
danta odbudowy Ojczyzny – nieugięcie pełniliście służbę polskiego żołnie-
rza. Na terenie Kraju stanęliście dziś do apelu wszyscy dla ochrony mienia 
narodowego, spełniając obowiązek żołnierza-obywatela.

Dziś, kiedy zmobilizowane oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej sta-
ją się częścią składową Armii Polskiej, z  rozkazu Komendanta J. Piłsud-
skiego podać macie wszyscy rękę przyjazną tym żołnierzom, którzy dotąd 
poza naszymi szeregami się znajdowali. Jednej bowiem Ojczyźnie służymy 
i jedno tylko wojsko powinna mieć Polska. 

Karny żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej zna swoją powinność, 
a Komendant Piłsudski ufa Wam, żołnierze!

Rozkaz niniejszy odczytać przed frontem podległych mi oddziałów.

264 Pogrubienia w oryginale.
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Za zgodność Adam Koc
Pieczęć Kierzkowski  Komendant naczelny
Zast. szefa sztabu265

CAW-WBH, POW, sygn. I.124.1.4, [afisz].

265 Dopisek ręczny.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/1–2. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE378

[98]

Dowództwo Okręgu Generalnego Warszawskiego 
L. dz. Szt. 347/18 Warszawa, dn. 29 XI 1918 r. 

Rozkaz do wojsk Warszawskiego Okręgu Generalnego
1. Obejmuję komendę nad wszystkimi oddziałami Polskiej Organizacji 

Wojskowej w granicach Warszawskiego Okręgu Generalnego. 
2. Zarządzam w obrębie Warszawskiego Okręgu Generalnego mobiliza-

cję Polskiej Organizacji Wojskowej.
3. Porządek i przebieg mobilizacji określa osobny rozkaz L. Szt. 331. Mo-

bilizacja ma być przeprowadzona i kompletnie ukończona:
a. na terenie Warszawy i okręgu wojskowego warszawskiego do 4 XII 1918;
b. w pozostałych okręgach wojskowych do 10 XII 1918.
4. Oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej zostają wcielone w  skład 

wojska. Szczegóły wykonania określa osobna instrukcja. Przed upływem 
wymienionych terminów wszystkie oddziały Polskiej Organizacji Wojsko-
wej mają się znaleźć w odnośnych jednostkach wojskowych, pod komendą 
ustanowionych Dowództw Wojskowych.

5. Znika szkodliwa dwoistość, wojsko staje się jednym i jednolitym. Mam naj-
głębsze przekonanie, iż zjednoczone nareszcie szeregi staną żywo, raźnie i ocho-
czo do wielkiego dzieła budowy Armii. Jestem pewien, że wspólna służba pod 
wspólnym sztandarem zespoli wysiłki nasze, czyniąc je w dwójnasób wydajnymi. 

Minęły lata tułaczki żołnierza polskiego. Rozproszeni dotychczas po 
świecie całym, rozbici przez ciężkie warunki zewnętrzne na części i  czą-
steczki składowe, odnajdujemy się jednak wreszcie w  Wolnej Ojczyźnie. 
Czeka nas wszystkich wielka i piękna praca, polegająca nie tylko na zorga-
nizowaniu wojska, lecz i nadaniu mu tej wysokiej wartości moralnej, która 
jedynie stanowi o charakterze, karności i sile Armii. 

6. Rozkaz niniejszy odczytać przed frontem podległych mi oddziałów.

        Sosnkowski w.r.
 Generał i Dowódca

Za zgodność:
Burhardt-Bukacki266 w.r.
podpułkownik i szef sztabu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.267

266 Stanisław Burhardt-Bukacki (ur. 8 I 1890 – zm. 6 VI 1942) oficer LP, nast. POW. W WP m.in. 
szef sztabu DOG Lublin, nast. DOG Warszawa, szef sztabu Armii Rezerwowej, dowódca 8 DP 
i grupy operacyjnej. Inspektor armii. W 1939 r. gen. dyw., szef polskiej Misji Wojskowej przy Na-
czelnym Dowództwie Sprzymierzonych. Zmarł w Edynburgu, zob. P. Stawecki, Słownik..., s. 88–89. 
267 Przedruk rozkazu: „Wiarus” (Warszawa) 1918, z. 34–35, s. 859.
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[99]

Warszawa 29 XI 1918 r.
Prowizoryczny przydział oficerów i podchorążych POW
zmobilizowanych na terenie miasta Warszawy 

Niżej wymienieni oficerowie i  podchorążowie otrzymują następujący 
przydział:

1. Do 36 pp (dawniej Legia Akademicka):
kpt. Kazimierz Sawicki jako dowódca baonu
kpt. Tadeusz Tarczyński
por. Janusz Gaładyk
por. Marian Malicki
ppor. Stanisław Dziadek-Tarnowski 
pchor. Dobiesław Damięcki
pchor. Stanisław Cederbaum-Biały

poprzednio przydzieleni do 36 pp:
pchor. Zdzisław Żmigryder
pchor. Zdzisław Majewski

2. Do Warszawskiego Okręgowego Pułku (21 pp):
kpt. Kazimierz Moniuszko jako dowódca baonu
por. Kazimierz Kierzkowski jako adiutant dowódcy pułku
por. Jerzy Thomson
por. Adam Zbijewski
ppor. Julian Kulski
ppor. Jan Leer
ppor. Ignacy Wądołkowski
ppor. Wacław Staniszewski
ppor. Bronisław Wahren
pchor. Stefan Śledziński
pchor. Jerzy Budzyński
pchor. Stanisław Puchalski
pchor. Konstanty Zachert
pchor. Eugeniusz Pietrzykowski
pchor. Bolesław Ruśkiewicz
pchor. Julian Pągowski
pchor. Stanisław Sadowski
pchor. Jan Hausbrandt
pchor. Julian Piasecki
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pchor. Marian Godlewski
pchor. Stanisław Marek

3. Do obozu w Jabłonnie:
kpt. Stanisław Młot-Parczyński jako tymczasowy dowódca obozu
por. Leon Koc
por. Jan Goliński
por. Władysław Filipkowski
por. Mieczysław Kozar-Słobudzki
ppor. Karol Wądołkowski
ppor. Wacław Policzkiewicz
pchor. Jan Krzyżkiewicz
pchor. Kazimierz Wyszyński
pchor. Stanisław Wagner
pchor. Tadeusz Kowalski
pchor. Karol Wańkowicz
pchor. kanc. Mirosław Lisowski
pchor. kanc. Tomasz Żbikowski

4. Do baonu harcerskiego:
por. Tadeusz Młodkowski jako dowódca baonu
ppor. Jerzy Wądołkowski
ppor. Tadeusz Gutowski 
ppor. Piotr Olewiński
pchor. Janusz Rudnicki
pchor. Stanisław Rewoliński
kpt. dr Mikołaj Kwaśniewski

5. PKU w Warszawie:
por. Tadeusz Caspaeri

6. Zgłoszą się do referenta personalnego przy Dowództwie Okręgu Ge-
neralnego Warszawskiego (Pl. Saski 6):

mjr Stanisław Krzaczyński
por. Marian Kościałkowski
por. Wacław Jędrzejewicz
por. Karol Lilienfeld
ppor. Adam Rudnicki
ppor. Jerzy Neugebauer
ppor. rach. Tadeusz Kuhnke
ppor. rach. Jerzy Mirecki
ppor. rach. Janusz Kozłowski
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inż. por. armii ros. Julian Suski
inż. ppor. armii ros. Jan Chmielewski
por. rach. I Korpusu Polskiego Piotr Grodecki
por. armii ros. Marian Turowski
por. armii ros. Ludwik Średnicki 
por. armii ros. Karol Walc
por. armii ros. Jerzy Zaborowski
ppor. armii ros. Wiktor Wilga
por. Wacław Denhoff-Czarnecki
ppor. Stanisław Baczyński
ppor. Kazimierz Bethley
ppor. Edward Niedzielski
ppor. Jerzy Skowroński
ppor. rach. Marian Woźniak
pchor. rach. Walery Żurakowski
pchor. kanc. Szymon Lilienfeld
ppor. Zygmunt Dekler
kpt. Ignacy Boerner
por. Zdzisław Zych-Płodowski
ppor. armii ros. Juliusz Zarembski
ppor. armii ros. Ludwik Prosiński
ppor. armii ros. Władysław Wyszyński
por. armii ros. Kazimierz Biesiekierski
kpt. armii ros. Julian Billewicz
podkpt. armii ros. Karol Kozłowski
chor. armii ros. Roman Kowalski
chor. armii ros. Kazimierz Wallmoden
chor. armii ros. Jerzy Bieńkowski
dr mjr Zygmunt Piestrzyński
dr kpt. Tadeusz Koźniewski
dr por. Antoni Paczesny
dr por. Władysław Finkelstein-Medyński

7. Do oddziału żandarmerii przy Dowództwie Okręgu Generalnego War-
szawskiego:

ppor. Adam Englert
ppor. Edward Rybicki
ppor. Adam Zajączkowski
ppor. Izydor Galiński
ppor. Eugeniusz Olejniczakowski
pchor. Wiktor Drymmer
pchor. Jan Szczęsny-Majzel
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pchor. Stanisław Madeyski
pchor. Józef Karpiński

Oficerowie POW niewymienieni w  powyższym rozkazie, przebywają-
cy stale w Warszawie, zgłoszą się u referenta personalnego w sztabie DOG 
Warszawa, podchorążowie POW niewymienieni w powyższym spisie zgło-
szą się u referenta personalnego Komendy Naczelnej POW. 

Wszyscy podoficerowie POW przed odejściem do Wojska Polskiego mu-
szą posiadać karty służbowe z podkreśleniem ich szarży, wystawione przez 
Komendę Naczelną POW.

Wszyscy szeregowcy oddziałów POW wstępują do Wojska Polskiego, 
mając jako legitymację kartę asenterunkową268, potwierdzoną przez komen-
danta okręgu, 

Wszyscy oficerowie i podchorąży[!] pełniący funkcję w Komendzie Na-
czelnej odejdą do swoich oddziałów po otrzymaniu odpowiedniego rozkazu 
od Komendanta Naczelnego.

Sosnkowski 
Generał i dowódca 

Za zgodność:
Burhardt-Bukacki w.r.
podpułkownik i szef sztabu

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

268 (Z niem.) poboru.
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[100]

[dokument bez daty, po 16 listopada 1918 r.]

Zbrodnie Niemców na Podlasiu

Jak donoszą przybyli do Warszawy z Białej delegaci ludności Podlasia, 
położenie staje się tam z każdą chwilą tragiczniejsze. 

Okoliczne załogi częściowo dobrowolnie złożyły broń, częściowo były 
rozbrojone przez ludność miejscową. Przy rozbrajaniu nie obeszło się bez 
zajść, których ofiarą padło kilku żołnierzy niemieckich. Garnizon niemiecki 
w Białej, uzurpując sobie prawo odwetu, rozpoczął wysyłanie w różne stro-
ny ekspedycji karnych, do których używano wojsk ściągniętych z Ukrainy. 
Szczególnym okrucieństwem wyróżnili się tzw. czarni huzarzy śmierci.

Dnia 15269 bm. udała się do Międzyrzeca ekspedycja karna, która wtar-
gnęła do miasta o świcie, paląc wsie okoliczne, wieszając i mordując[!] lud-
ność miejscową, przeważnie młodzież. 

Ekspedycja odbywa się[!] w ten sposób: zajeżdżają automobile z karabi-
nami maszynowymi do wsi lub miasteczka i rozpoczyna się kanonada. Roz-
bestwione żołdactwo wypada następnie na ulice, pomiędzy domy, mordując 
wszystkie osoby napotkane po drodze, obchodzi mieszkania ludności, przez 
otwarte drzwi rzucając do wewnątrz granaty ręczne. 

Na ulicach Międzyrzeca leżą trupy. Około 104 osób jest zabitych lub 
rannych. Burmistrz miasta, p. Jasiński, śmiertelnie ranny. Naczelnik stra-
ży ogniowej zabity. Zabity Orłowski, 60-letni starzec, z [tego] powodu, że 
syn należał do straży obywatelskiej. Panna Orłowska aresztowana przez 
Niemców. Przed pałacem wisi trup, podobno jednego z oficjalistów dóbr 
międzyrzeckich. W  wielu miejscach miasto podpalono. Podobne ekspe-
dycje karne wysłane były przez Niemców do Janowa, Konstantynowa, 
Wygnanek, Rossosza, Kornic i  innych miejscowości, a  lada godzina oko-
liczne wsie i osady oczekują nowych ekspedycji. Wszędzie pełno trupów 
i rannych.

Aresztowania trwają ciągle i  są na porządku dziennym. Niemcy więżą 
spokojnych obywateli bez żadnej racji i skazują ich na śmierć, mnóstwo osób 
niewinnych w  więzieniach oczekuje na wyroki. Pomiędzy aresztowanymi 
znajduje się ks. proboszcz Śliwiński270 z Łomaz, p. Jaworski, administrator 

269 Powinno być 16 listopada.
270 Antoni Śliwiński (ur. 1877 – zm. 1920) proboszcz w  Łomazach w  latach 1915–1920. 
Przedwczesną śmierć księdza w 1920 r. miało spowodować ciężkie pobicie go przez „huza-
rów śmierci”. 
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dóbr międzyrzeckich, aptekarz z  Łomaz. Mówiono też o  aresztowaniu ks. 
dziekana Glinki271 z Janowa Podlaskiego.

Oto jak się zachowują zbiry niemieckie z czerwonymi kokardami. Oto 
są „towarzysze” niemieccy, z  którymi nasi socjaliści całowali się na Placu 
Saskim272.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.425, mps.

271 Ks. prałat Marceli Glinka (ur. ? – zm. 11 X 1939) proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Ja-
nowie Podlaskim w latach 1914–1919, nast. proboszcz w Kocku. Kanonik, nast. scholastyk 
i archidiakon kapituły kolegiackiej w Janowie Podlaskim. 
272 Aluzja do manifestacji 13 XI 1918 r. na placu Saskim w Warszawie, na której zabrał głos 
jeden z  socjalistów niemieckich, mówiąc o  braterstwie ludów, zob. P. Łossowski, Zerwane 
pęta..., s. 125.
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[101]

[dokument bez daty, po 16 XI 1918 r.]

Raport o akcji rozbrajania Niemców przez POW na Podlasiu

W okresie rozbrajania Niemców w Polsce załogi niemieckie na Podlasiu: 
w Międzyrzecu, Białej, Brześciu Litewskim były bardzo skłonne do złożenia 
broni w  ręce polskie, czego dowodem np. jest fakt poddania się całej za-
łogi – 600 ludzi – w Międzyrzecu oddziałowi POW z 30 ludźmi. To samo 
stałoby się z Białą, Brześciem Litewskim, gdyby na przeszkodzie nie stanę-
ła wprost zdrada, dokonana przez ugodowy element społeczeństwa podla-
skiego, wskutek czego Niemcy na Podlasiu grasowali tak długo, aż zdążyli 
wywieźć swoje olbrzymie zapasy i  ogołocić do niemożliwości Podlasie ze 
zboża, bydła etc.

Gdy oddziały POW mężnie rzucały się na Niemców i  rozbrajały ich, 
delegaci Komitetu Obywatelskiego z  Białej (w  skład którego wchodzi-
li podlascy ziemianie, paskarze, jak Kugler, który dzięki dobrym stosun-
kom z Niemcami doszedł273 do fortuny) jeździli po Podlasiu samochodami 
uzbrojonymi w karabiny maszynowe, w towarzystwie członków Rady Żoł-
nierskiej z Białej, ażeby uśmierzać śmiałków – oddziały POW.

I cóż skłoniło do tak haniebnego kroku Komitet Obywatelski w Białej? 
Tchórzostwo i  łatwowierność w stosunku do Niemców. Oto Rada Żołnier-
ska oświadczyła w Białej, że wojsko niemieckie złoży dobrowolnie broń, ale 
w  ręce regularnego Wojska Polskiego, a  nie cywilów z  POW, do których 
i Komitet Obywatelski, okazuje się, miał mniej zaufania niż do Niemców. 
Czyż mogło być inaczej? POW dla tych panów z Komitetu Obywatelskiego 
nic nie zrobili[!], a przez Niemców dorobili się oni. Zamiast poprzeć akcję 
zbrojną POW, woleli bawić się w  dyplomację z  Niemcami. Po co rozlew 
krwi? Mógłby powstać bolszewizm. To POW niepewne, pachniało bolsze-
wizmem, miałoby ono zabrać, niech zabiorą lepiej wszystko Niemcy, cho-
ciaż już zbolszewiczeni[!], no ale to przecież władza, a POW to banda. I oto 
Komitet Obywatelski śle delegację do Warszawy z prośbą o przysłanie regu-
larnego oddziału WP, ażeby pokornie zadośćuczynić ambicji niemieckiej. 
Warszawa jednak tak była zajęta jeszcze swoimi Niemcami i  sprawami, że 
nie mogła dać wojska. Do Lublina delegacja nie zwróciła się, aczkolwiek 
Lublin wcześniej uporał się z Austriakami, miał czas zmobilizować więcej 
sił, lecz jak oświadczył mi Walewski, organista z Białej, członek Komitetu 
Obywatelskiego, Komitet Obywatelski nie uznał Rządu Lubelskiego. I w tym 
tkwi zdrada, jakiej dopuszczają[c] się, Komitet Obywatelski w Białej oddał 

273 W oryg. „doszli”.
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raczej Podlasie na złupienie Niemcom [niż] Rządowi Lubelskiemu. Czy jest 
dość słów, by napiętnować haniebny ten fakt? 

Niemcy zaś, zyskując na czasie, ochłonęli ze strachu, widząc, że de-
legacja Komitetu Obywatelskiego nie przywiozła wojska regularnego, że 
znów uśmierzanie oddziałów POW przy pomocy delegatów Komitetu 
Obywatelskiego dezorientuje i  osłabia energię bohaterskich powstańców. 
Niemcy zrozumieli, że niebezpieczeństwo nie jest tak wielkie, że ta wiel-
ka siła, jak wyobrażali sobie, która rozbroiła Lublin i  Warszawę, jednak 
nie dosięga ich, że mają do czynienia tylko z  lokalnymi, słabymi oddzia-
łami POW. Ściągnęli z Ukrainy huzarów śmierci do poskromienia Podla-
sia rzeziami i  rabunkami. Oto ilustracja: do Droblina (16 km od Białej) 
podjeżdża samochodem 4  Niemców i  delegat Komitetu Obywatelskiego 
z  Białej (Fochtman Stanisław, mieszkaniec Białej, ul. Janowska, obecnie 
jest w  wojsku w  Białej). W  Droblinie uzbrojonych peowiaków 10, jeden 
konno (w siodle, lecz boso) patroluje wieś. Zoczywszy[!] samochód, alar-
muje oddział strzałami. Peowiacy tak mężnie i  szybko nacierają, że ani 
się spostrzegli Niemcy, jak zostali bez karabina maszynowego i  w  ogóle 
broni. Dzielni – o  ugodzie nie chcieli słyszeć. Zdezorientowani obecno-
ścią delegata Komitetu Obywatelskiego puścili Niemców, lecz, niestety, 
po to, by ci nazajutrz powrócili z całym szwadronem kawalerii. Nieustra-
szeni peowiacy mężnie wystąpili przeciwko przeważającej sile, nie chcąc 
bez walki poddać się najeźdźcy. Jednak po utracie jednego zabitego i jed-
nego rannego pokonani zostali. 

Około połowy listopada 1918 r. silny oddział huzarów wpadł do Między-
rzeca, odbił załogę miejscową (600 Niemców), rozbrojoną przez oddział POW 
(30 ludzi), odebrał olbrzymie składy wojskowe niemieckie, zrabował ludność 
(n[o]t[a] b[ene] tylko polską). Oddział POW cały został w barbarzyński spo-
sób zamordowany, trupy zlano kwasem siarczanym. Ten sam los mógł spo-
tkać Kąkolewnicę i Radzyń, gdyby nie nadzwyczajna [...]274 komendanta POW 
miejscowego oddziału, Tyrankiewicza. Dzięki jego zarządzeniom Niemcy nie 
mogli zorientować się, jakimi siłami rozporządza, cofnęli się.

Znamiennym jest fakt, że w uśmierzaniu[!] oddziałów POW 
brało kilku peowiaków z Białej udział, skaptowanych przez Komitet Oby-
watelski (Abramowicz Julian, Czarnecki, Fochtman Stanisław, Komarze-
niec, Łotocki, red. „Gazety Podlaskiej”) i  że na to mogła pozwolić miej-
scowa komenda POW, względnie komenda okręgowa, lub też Komisarz 
rządowy K.P. Karpiński, który jako członek Naczelnej Komendy POW 
obowiązany był odpowiednio reagować. Ob. Karpiński oświadczył w mo-
jej obecności, że „był dobry moment, kiedy łatwo można było rozbroić 
Niemców w Białej”.

274 Luka w tekście.
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Tak, on mógł bardzo dobrze wiedzieć, bo jako Komisarz Rządu Polskie-
go był w kontakcie z niemiecką Radą Żołnierską w Białej. 

Sprawiedliwość wymaga sądu nad winnymi zdrady i  sprzeniewierze-
nia się swym obowiązkom żołnierskim, wskutek których Podlasie zosta-
ło wydane na pastwę Prusaków. Wywieźli Prusacy swe olbrzymie zapasy 
wojenne: zboże, maszyny, bydło. Na wieś przypada nieraz po dwa–trzy 
konie, są wsie, że wcale nie mają koni ani bydła. Zboże w stertach nieła-
twe do wywiezienia zostało spalone. Z  Podlasia mamy próbkę tego, jak-
by wyglądała cała Polska, gdybyśmy spokojnie, lojalnie czekali aż sami 
Niemcy raczyliby wycofać się.

CAW-WBH, WBH, sygn. I.341.1.422, mps.

Wykaz skrótów użytych w dokumentach źródłowych:

AK  – Armia Krajowa
AP  – akta personalne 
art.  – artyleria, artylerii
BG  – Brygada Górska
BP  – Brygada Piechoty 
bryg.  – brygada, brygady 
bs  – batalion strzelców
CAW-WBH  – Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura  

     Historycznego
chor.  – chorąży 
CSB  – centralna sekcja broni 
dac  – dywizjon artylerii ciężkiej
Dep.  – Departament 
DOG  – Dowództwo Okręgu Generalnego
DOK  – Dowództwo Okręgu Korpusu
DOLK  – Dowództwo Okręgowych Linii Kolejowych
dow.  – dowództwo 
DP  – Dywizja Piechoty
dypl.  – dyplomowany 
dyw.  – dywizja, dywizji
gen.  – generał 
kanc.  – kancelaryjny 
KK  – Korpus Kontrolerów 
kmdt  – komendant
KOP  – Korpus Ochrony Pogranicza
KP  – Korpus Polski
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kpt.  – kapitan 
KRU  – Komenda Rejonów Uzupełnień
LA  – Legia Akademicka
LP  – Legiony Polskie
Leg.  – Legionów 
mjr  – major 
MSWojsk.  – Ministerstwo Spraw Wojskowych
NKWD  – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł (ros.),  

   Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (ZSRR)
NSZ  – Narodowe Siły Zbrojne
NW  – Naczelny Wódz, Naczelnego Wodza
o.  – oddział [sztabu]
OB PPS  – Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej
Ober-Ost  – Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im  

    Osten, niemieckie naczelne dowództwo na froncie  
     wschodnim

ochotn.  – ochotniczy 
of.  – oficer 
OG  – Okręg Generalny
OK  – Okręg Korpusu
ON  – Obrona Narodowa 
OTO  – Oficerski Trybunał Orzekający
pap  – pułk artylerii polowej
pchor.  – podchorąży 
p. cz.  – pułk czołgów
PD  – Piechota Dywizyjna, Piechoty Dywizyjnej
piech.  – piechota, piechoty
PKP  – Polski Korpus Posiłkowy
PKU  – Powiatowa Komenda Uzupełnień
pl.  – pluton 
płk  – pułkownik 
podof.  – podoficer 
por.  – porucznik 
POW  – Polska Organizacja Wojskowa
PP  – Policja Państwowa
pp  – pułk piechoty
ppłk  – podpułkownik 
ppor.  – podporucznik 
p. sap.  – pułk saperów
pspodh.  – pułk strzelców podhalańskich 
PSZ  – Polska Siła Zbrojna
p. szwol.  – pułk szwoleżerów 
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p. uł.  – pułk ułanów 
rez.  – rezerwa, rezerwy
RR  – Rada Regencyjna
rtm.  – rotmistrz 
SB  – Służba Bezpieczeństwa (POW)
SB  – Straż Bezpieczeństwa (PPS)
SG  – Straż Graniczna
spocz.  – spoczynku
Szt. Gen.  – Sztab Generalny
tyt.  – tytularny 
WBH  – Wojskowe Biuro Historyczne
WIG  – Wojskowy Instytut Geograficzny
WINW  – Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 
WP  – Wojsko Polskie
w.r.  – w randze
WSWoj.  – Wyższa Szkoła Wojskowa
zap.  – zapasowy 
ZWC  – Związek Walki Czynnej
ZWZ  – Związek Walki Zbrojnej
żołn.  – żołnierz 

STRESZCZENIE

Arkadiusz  Tuliński , Listopad 1918 r. na terenie okupacji niemieckiej 
w wybranych dokumentach Polskiej Organizacji Wojskowej z zasobów 

Wojskowego Biura Historycznego

Autor dokonał wyboru dokumentów POW, które w  jego opinii najlepiej od-
dają charakter i  atmosferę wydarzeń z  listopada 1918 r. dokumenty POW prze-
chowywane w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego – Wojskowego Biura 
Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego stanowią cenne źró-
dło do poznania wydarzeń z drugiej i  trzeciej dekady listopada 1918 r. na tere-
nie okupacji niemieckiej. Ukazują przebieg rozbrajania wojsk niemieckich, in-
formują o  ofiarach poniesionych zarówno przez członków POW, jak i  cywilów 
biorących udział we wspomnianych wydarzeniach. Przedstawiają zagrożenia ze 
strony oddziałów niemieckich czy zwalnianych z obozów jeńców rosyjskich oraz 
wewnętrzne tarcia pomiędzy POW, żołnierzami byłej Polskiej Siły Zbrojnej bądź 
dowborczykami. Pozwalają również prześledzić proces formowania armii odra-
dzającego się państwa.

Słowa k luczowe:  listopad 1918 r., POW, rozbrajanie wojsk niemieckich, or-
ganizacja armii polskiej II RP
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SUMMARY

Arkadiusz  Tuliński , November 1918 in the territory under 
the  German occupation in documents of Polish Military Organization 

from the resource of Military Historical Biuro

The author made a selection of those PMO documents that in his opinion best 
render the character and atmosphere of the November 1918 events. The PMO 
documents stored in the collection of the Central Military Archives of the Mili-
tary Historical Bureau of Lieutenant-General Kazimierz Sosnkowski are a valuable 
source for getting to know the events of the second and third decades of November 
1918 in the area of German occupation. They show the course of disarming the 
German army, and inform on the losses suffered by both PMO members and civil-
ians participating in the abovementioned events. They present the dangers posed 
by German units and Russian prisoners of war released from camps, as well as 
internal frictions between PMO, the soldiers of the former Royal Polish Army, 
and members of the Polish I Corps in Russia. They also allow to trace the process 
of  forming the army in a reviving state.

Keywords : November 1918, Polish Military Organization, disarming the Ger-
man army, organization of the Polish army of the Second Polish Republic

РЕЗЮМЕ

Арка ди у ш Тулиньски, Ноябрь 1918 г. на территории 
немецкой оккупации в выбранных документах Польской военной 

организации из ресурсов Военно-исторического бюро

Автор сделал подборку документов Польской военной организации 
(ПВО), которые, по его мнению, лучше всего передают характер и атмос-
феру событий ноября 1918 г. Документы ПВО, хранящиеся в Центральном 
военном архиве – Военного исторического бюро им. генерала брони Кази-
межа Соснковского, являются ценным источником информации о событиях 
второй и третьей декады ноября 1918 г. на территории немецкой оккупации. 
Они отражают ход разоружения немецких войск, сообщают о жертвах – как 
со стороны членов ПВО, так и обычных граждан, принимавших участие в 
этих событиях. Эти документы отражают угрозы со стороны немецких отря-
дов и освобожденных из лагерей русских военнопленных, а также внутрен-
ние споры между ПВО, солдатами бывшей Polnische Wehrmacht или солдата-
ми I Польского Корпуса. Они также позволяют проследить процесс форми-
рования армии возрождающегося государства. 

Ключевые слов а : ноябрь 1918 г., ПВО, разоружение немецких войск, 
организация армии Второй Речи Посполитой



Piotr Podhorodecki
Anna Turza

Pierwszy projekt ustanowienia 
dnia  11  listopada Narodowym Świętem 

Niepodległości

11 listopada 1918 r. w miejscowości Compiègne podpisane zostało zawie-
szenie broni pomiędzy państwami Ententy a Cesarstwem Niemieckim, w któ-
rym szalała już rewolucja. Rozejm zakończył I wojnę światową, a wobec wcze-
śniejszego wycofania się z niej zrewolucjonizowanej Rosji doszło do sytuacji, 
w której klęskę ponieśli wszyscy trzej zaborcy ziem polskich. Tego samego dnia 
w Warszawie Rada Regencyjna przekazała na ręce Józefa Piłsudskiego naczelne 
dowództwo wojsk polskich. Równocześnie polskie organizacje niepodległo-
ściowe – do których spontanicznie przyłączyła się ludność cywilna – rozpo-
częły rozbrajanie oddziałów niemieckich w  stolicy. Natomiast w  godzinach 
rannych – po spotkaniu z przedstawicielami niemieckich Rad Żołnierskich – 
Piłsudski „w imieniu polskiego narodu wziął [oddziały niemieckie, które repre-
zentowała Rada – P. P., A.T.] pod swą opiekę po to, by nikomu spośród nich nie 
stała się najmniejsza krzywda”1.

Legenda Piłsudskiego, mająca swój początek w zesłaniu na Syberię, a roz-
wijana latami poprzez tworzenie i długoletnią redakcję czasopisma „Robot-
nik”2, aresztowanie przez władze carskie i brawurową ucieczkę, dowodzenie 
w okresie rewolucji 1904–1908 Organizacją Bojową Polskiej Partii Socjali-
stycznej, utworzenie Związku Strzeleckiego, dowodzenie w boju I Brygadą 
Legionów Polskich, powołanie do życia Polskiej Organizacji Wojskowej oraz 
olbrzymie poświęcenie dla sprawy polskiej w  okresie Wielkiej Wojny, za-
kończone uwięzieniem w twierdzy magdeburskiej, stanowiła czynnik, dzięki 

1 W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1995, s. 178. 
2 Czasopismo „Robotnik” było redagowane przez Józefa Piłsudskiego w latach 1894–1900.
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któremu Komendant stał się dla społeczeństwa mężem opatrznościowym. 
Oczywiście miał również przeciwników politycznych i kształtowane przez 
nich niechętne mu grupy w społeczeństwie, ale to dzięki niemu w kolejnych 
dniach listopada wojsko niemieckie opuściło Warszawę i  teren Królestwa 
Polskiego, co było symbolicznym początkiem długiego procesu odzyskiwa-
nia niepodległości na pozostałych ziemiach Rzeczypospolitej.

Te dwa wydarzenia historyczne, które miały miejsce w dwóch odległych 
częściach Europy, stały się uzasadnieniem dla późniejszego ustanowie-
nia w Polsce dnia 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości, choć 
społeczeństwo i  politycy II Rzeczypospolitej byli w  tej kwestii podzieleni. 
Partie i  stronnictwa biorące udział w  przełomowych wydarzeniach tego 
okresu – oprócz daty tej – zgłaszały bowiem swoje propozycje. Pomysły dat 
i wydarzeń, które mogły stanowić podstawę do świętowania niepodległości, 
obejmowały nawet zdarzenia historyczne, które miały miejsce jeszcze przed 
formalnym odrodzeniem Rzeczypospolitej jesienią 1918 r. Inne głosy wska-
zywały daty z 1919 r. Do najważniejszych z obu tych grup należały3:
–  16 sierpnia 1914 r. – utworzenie Legionów Polskich.
–  5 sierpnia 1916 r. – połączenie 52 rocznicy stracenia na stokach war-

szawskiej cytadeli Romualda Traugutta ze wzniesieniem dla pamięci 
o  tym wydarzeniu wielkiego krzyża w  pierwszą rocznicą opuszczenia 
Warszawy przez zaborcę rosyjskiego.

–  5 listopada 1916 r. – na pamiątkę aktu 5 listopada.
–  15 stycznia 1917 r. – otwarcie na Zamku Królewskim w Warszawie ob-

rad Tymczasowej Rady Stanu powołanej przez Niemców jako pierwsze-
go polskiego naczelnego organu władzy.

–  15 września 1917 r. – powstanie Rady Regencyjnej w Warszawie, która 
miała sprawować rządy w zastępstwie przyszłego króla Polski.

–  12 października 1918 r. – dzień, w  którym Rada Regencyjna przejęła 
władzę nad Polską Siłą Zbrojną (Polnische Wehrmacht). Akt ten odbył 
się poprzez przekazanie obowiązków inspektora wyszkolenia przez nie-
mieckiego gen. Felixa von Bartha na ręce płk. Henryka Minkiewicza.

–  23 października 1918 r. – data utworzenia rządu Józefa Świerzyńskie-
go – kolejnego powołanego przez Radę Regencyjną, ale tym razem bez 
jakichkolwiek konsultacji z  okupantem niemieckim. Wagę wydarzenia 
podnosił fakt, że rząd ten samodzielnie wypowiedział posłuszeństwo Ra-
dzie, zapowiadając „zjednoczenie wolnej Polski Ludowej”4.

3 Szerzej zob. B. Wachowska, Od 11 listopada do 11 listopada czyli spory o symboliczne świę-
to niepodległości Polski, Łódź 1995, („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, nr  54), 
s. 3–35.
4 Cyt. za. ibidem, s. 9.
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–  31 października 1918 r. – dzień, w którym całkowicie niezależna od za-
borców Polska Komisja Likwidacyjna reprezentująca Galicję Zachodnią 
i Śląsk Cieszyński objęła władzę w Krakowie.

–  7 listopada 1918 r. – utworzenie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludo-
wej Republiki Polskiej na czele z Ignacym Daszyńskim.

–  14 listopada 1918 r. – gdy rozwiązała się Rada Regencyjna, przekazując 
pełnię władzy Józefowi Piłsudskiemu.

–  16 listopada 1918 r. – dzień, w  którym Józef Piłsudski – najwyższy 
przedstawiciel władzy cywilnej i wojskowej – wysłał depeszę do rządów 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Nie-
miec i wszystkich innych wojujących i neutralnych państw, w której no-
tyfikował istnienie państwa polskiego.

–  22 listopada 1918 r. – ogłoszenie przez Józefa Piłsudskiego objęcia naj-
wyższej władzy Republiki Polskiej jako Tymczasowy Naczelnik Państwa.

–  28 listopada 1918 r. – wydanie przez Naczelnika Państwa dekretu o wy-
borach do Sejmu Ustawodawczego.

–  9 lutego 1919 r. – uroczyste otwarcie obrad Sejmu Ustawodawczego.
–  20 lutego 1919 r. – uchwalenie tzw. „Małej Konstytucji” regulującej prace 

najwyższych organów państwa – Naczelnika Państwa, Sejmu i Rady Mi-
nistrów.

–  28 czerwca 1919 r. – podpisanie traktatu pokojowego po kongresie wer-
salskim, na mocy którego Polska powróciła na mapę Europy.
W literaturze przedmiotu przyjęto, że polityczne kręgi polskiej prawicy 

skłaniały się ku datom związanym z wydarzeniami na arenie międzynarodo-
wej – rozejmem w Compiègne z 11 listopada 1918 r. oraz podpisaniem trakta-
tu wersalskiego 28 czerwca 1919 r. Były to wielkie zwycięstwa Ententy, z którą 
w tym czasie współpracowała Narodowa Demokracja. Ponadto jako formacja 
polityczna dość radykalnie przeciwna socjalistom i wywodzącemu się z Pol-
skiej Partii Socjalistycznej (PPS) Piłsudskiemu gotowa była poprzeć każdy pro-
jekt niezwiązany z nimi lub z Naczelnym Wodzem. Natomiast polska lewica 
niepodległościowa i ludowcy swoje święto widzieli raczej w dniu 7 listopada, 
gdy w  1918 r. w  Lublinie utworzono rząd Ignacego Daszyńskiego. Barbara 
Wachowska w swym obszernym artykule podkreśla również, że piłsudczycy5 

5 Pojęcie to zostało użyte powszechnie pierwszy raz przez Juliusza Kadena-Bandrowskiego 
w  książce wydanej nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego w  1915 r. Zob. J. Kaden-
-Bandrowski, Piłsudczycy, Oświęcim 1915. Niemniej jednak grupa polityków i wojskowych 
związanych z  Józefem Piłsudskim w  okresie sprawowania przez niego funkcji Naczelnika 
Państwa i  Naczelnego Wodza została zdefiniowana przez prof. Andrzeja Garlickiego jako 
obóz belwederski. Zob. A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1983, s. 5–7. 
Do dziś termin ten nie został zweryfikowany. Według niektórych jest on nieprawidłowy, a za 
początek istnienia „obozu piłsudczykowskiego” bądź „obozu pomajowego” podaje się rok 
1927, gdy utworzony został Bezpartyjny Blok Współpracy z  Rządem Józefa Piłsudskiego. 
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nie obstawali przy żadnej konkretnej dacie6, co stoi w sprzeczności z opubli-
kowanymi niżej dokumentami źródłowymi. Patron Wojskowego Biura Histo-
rycznego, gen. Kazimierz Sosnkowski – jeden z najważniejszych piłsudczyków 
tego okresu i najbliższy współpracownik wojskowy Komendanta – jest bowiem 
określany w tym czasie współpracy z Naczelnym Wodzem jako jego swoiste al-
ter ego7. Bardzo wątpliwa jest zatem możliwość, aby mógł wystąpić niezgodnie 
z wolą Piłsudskiego w tym temacie.

Zaprezentowany poniżej projekt wszedł do porządku obrad Prezydium 
Rady Ministrów z końcem października 1919 r. i po burzliwych obradach 
został odrzucony8. Świadczy to nie tylko o  głębokich podziałach polskiej 
sceny politycznej tego okresu czy braku jednomyślności w interpretacji pro-
ponowanej daty, ale też o  trudnościach we wskazaniu przez uczestników 
wydarzeń tej ważnej z punktu widzenia historyka cezury czasowej począt-
ków niepodległości Rzeczpospolitej. Odzyskanie bytu państwowego było 

Za istnieniem obozu belwederskiego przemawiają jednak: 1. Istnienie siatki licznych po-
wiązań politycznych pomiędzy Naczelnikiem Państwa a przedstawicielami rozmaitych par-
tii i opcji politycznych, których lojalność wobec głowy państwa stała wyżej, ponad interes 
tychże stronnictw. 2. Służba w Wojsku Polskim sporej grupy oddanych mu ideowo oficerów, 
głównie o rodowodzie legionowym, których umiejętne wykorzystywanie i dobieranie do sta-
nowisk przez Naczelnego Wodza i wiceministra spraw wojskowych gen. Sosnkowskiego spo-
wodowało, że w niedługim czasie byli oni zdolni do objęcia kluczowych stanowisk w armii, 
co z kolei nasuwa przypuszczenie o planowaniu pewnych ruchów kadrowych jako elementu 
jednostajnej polityki w  tym zakresie. 3. Fakt, że grupa polityków i  wojskowych skupiona 
wokoło swego „Komendanta” była najmniej zinstytucjonalizowanym ruchem spośród opcji 
politycznych tego okresu. Niemniej jednak bardzo wartościowy byłby szerszy szkic poświę-
cony temu zagadnieniu.
6 B. Wachowska, Od 11 listopada..., s. 17.
7 Na potwierdzenie tego sformułowania można przytoczyć wspomnienia oficera Adiutan-
tury Generalnej Naczelnego Wodza ppor. Jana Pudełka: „Audiencje [w Belwederze – P. P., 
A.T.] trwały przeważnie do godziny dwudziestej trzeciej, a niekiedy i dłużej. Te «nocne ro-
daków rozmowy» kończył najczęściej gen. Sosnkowski, którego wizyty przeciągały się nie-
jednokrotnie do godziny pierwszej”. Z  kolei w  innym fragmencie autor wspomina: „Było 
zwyczajem w Belwederze, że awizowany na audiencję u Naczelnika Państwa dygnitarz pań-
stwowy, zresztą jak i  inni goście, zapisywał się w  pokoju przed wejściem do Adiutantury 
Przybocznej do księgi, prowadzonej przez dyżurnego podoficera. Jednym bodaj wyjątkiem 
był gen. Sosnkowski, który miał zawsze wolny i otwarty dostęp do Komendanta”. Zob. J.  Pu-
dełek, W drużynie Komendanta, Łomianki 2009, s. 146, 158. Sformułowanie to pojawia się 
również w tekstach: J. Kirszak, Rys biograficzny [w:] K. Sosnkowski, Wybór pism, Wrocław 
2009, s. XLI; idem, Generał Kazimierz Sosnkowski 1885–1969, Warszawa 2012, s. 24; M.  Wo-
łos, Józef Piłsudski i Marian Kukiel. Skomplikowane relacje w międzywojennym dwudziesto-
leciu, [w:] materiały pokonferencyjne „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885–
1973) i  jego dzieło” (w druku). Kopia elektroniczna artykułu w posiadaniu autorów dzięki 
uprzejmości prof. Mariusza Wołosa, za co w tym miejscu serdeczne podziękowanie.
8 M. Nartonowicz-Kot, Spór o tradycje. Łódzkie obchody święta niepodległości w pierwszym 
dziesięcioleciu Polski Odrodzonej, „Rocznik Łódzki” 2014, t. LXII, s. 64.
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bowiem dość długim i trudnym procesem, co istniało wówczas w świado-
mości społecznej i politycznej.

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości zostało 
wprowadzone po raz pierwszy ustawą z 23 kwietnia 1937 r.9 Przed tą datą 
w  latach 1919–1926 obchody odbywały się nieoficjalnie i  z  różnym natę-
żeniem, bez ustanowienia tego faktu drogą choćby rozporządzenia, lecz 
często z udziałem oficjeli państwowych. Nadawało to świętu odpowiednią 
rangę10. Pierwszy raz dzień ten został prawnie uregulowany jako „roczni-
ca zrzucenia jarzma niewoli i uzyskania pełnej faktycznej niezawisłości”11, 
poprzez okólnik premiera Józefa Piłsudskiego z 7 listopada 1926 r. Dzięki 
niemu w tym dniu urzędnicy państwowi i uczniowie szkół zostali zwolnieni 
ze swych obowiązków, a w uroczystościach brało udział również wojsko12.

W okresie sowiecko-niemieckiej okupacji w  latach 1939–1945, dzień 
ten – choć ze zróżnicowanym zaangażowaniem poszczególnych organizacji 
wchodzących w skład Polskiego Państwa Podziemnego – świętowany i ce-
lebrowany był na łamach prasy konspiracyjnej13. Podobnie rzecz się miała 
w okresie istnienia tzw. Polski Ludowej w latach 1945–1989. W okresie tym 
władza próbowała „przykryć” ten dzień przez narzucone i hucznie obcho-
dzone Narodowe Święto Odrodzenia Polski 22 lipca oraz rocznicę rewolucji 

9 Ustawa z dnia 23.04.1937 r. o Święcie Niepodległości (DzU 1937, nr 33, poz. 255).
10 Dla przykładu w Częstochowie w dniu 11 X 1921 r. odbyło się poświęcenie sztandaru 27 
Pułku Piechoty. Zob. I. Szumlas-Majzner, 11 listopada w Częstochowie w Drugiej Rzeczypo-
spolitej. Początek tradycji [w:] Tradycje 11 listopada w Częstochowie, red. R. Szwed, Często-
chowa 2008, s. 49. Z kolei w województwie kieleckim Święto Niepodległości zapoczątkowa-
no 20 X 1921 r. nadaniem tytułu honorowego obywatela Kielc marszałkowi Piłsudskiemu. 
Obchody łączyły ideowy charakter rocznicy z postacią Naczelnika Państwa i jego związków 
z miastem. Zob. L. Michalska-Bracha, Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Kielcach 
w  okresie międzywojennym, „Między Wisłą a  Pilicą. Studia i  materiały historyczne” 2010, 
t. 10, s. 183.
11 L. Michalska-Bracha, Obchody..., s. 183, 184.
12 I. Szumlas-Majzner, 11 listopada..., s.  49–67. W  1926 r. nakładem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych ukazała się trzydziestostronicowa, rocznicowa broszura, w której marszałek Pił-
sudski przedstawiony był jako „twórca armii polskiej i zwycięski wódz, który wywalczył Pol-
sce wolność i niepodległość”. W publikacji nawiązywano do jedności narodowej, wspólnoty 
języka i martyrologii powstań narodowowyzwoleńczych. Podkreślano jako jedną z przyczyn 
upadku i odrodzenia Rzeczpospolitej współdziałanie i wzajemną walkę trzech zaborców, ale 
na pierwszym planie stawiano działalność Piłsudskiego. Według publikacji to z  jego rozka-
zów miały powstać nawet korpusy polskie na wschodzie (sic!). Szerzej zob. Dlaczego świętu-
jemy dziesiątą rocznicę odzyskania Niepodległości, Warszawa 1928, passim.
13 E. Ponczek, Tradycja trzeciomajowa. Legenda kościuszkowska. Symbolika 11 listopada. 
Z  badań nad dziejami idei niepodległości Polski w  latach II wojny światowej, Toruń 2011, 
s. 242–292; M. Tchórzewska-Hautt, Obchody dnia niepodległości w Polsce w latach 1920–1988 
[w:] Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działaniu Polaków w kraju i na obczyźnie 
(1918–1988), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2000, s. 286.
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październikowej 1917 r., która według ówczesnych rządzących przedsta-
wiana była jako główna przyczyna odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 r.14 Bliskość dat 7 i  11 listopada sprzyjała takiej manipulacji, cho-
ciaż spora część społeczeństwa nie była na nią podatna, zwłaszcza w latach 
osiemdziesiątych, gdy coraz większą rolę zaczął odgrywać drugi obieg wy-
dawniczy15. Działania te skłaniały opozycję antykomunistyczną do organi-
zowania własnych demonstracji, które dość często były brutalnie rozpędza-
ne przez Milicję Obywatelską16. Wobec tego – jak za konspiracji wojennej 
– święto czczono na łamach zakazanej bibuły. Dla przykładu krakowskie 
„Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej” przygotowało specjalnie w kolorze 
na 11 listopada 1984 r. numer czasopisma „Sygnał”17. Było to ewenemen-
tem w ówczesnym drugim obiegu wydawniczym. Rok później to samo wy-
dawnictwo opublikowało w przeznaczonej dla najmłodszych serii „Krecik” 
reportaż historyczny opisujący dzieje powstania i walk Legionów Polskich18.

Dzień 11 listopada stał się na powrót Narodowym Świętem Niepodległo-
ści 15 lutego 1989 r.19, gdy władza komunistyczna zmieniała swoje oblicze 
względem społeczeństwa w tle wielkiego kryzysu gospodarczego i politycz-
nego. Fakt nawiązywania do tradycji II Rzeczypospolitej jeszcze w okresie 
istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był jednym z wielu elementów 
świadczących o próbie odnalezienia się w nowej rzeczywistości przez ów-
czesne władze i wielkich jej ambicjach do przebudowy ustrojowej upadają-
cego systemu politycznego.

Przytaczany poniżej pierwszy projekt ustawy o święcie 11 listopada jest 
przechowywany w  Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biu-
ra Historycznego im gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w  Warszawie 
w  zespole: Gabinet Ministra Spraw Wojskowych 1918–1939, sygn. I.300.1 
w t. 222, [b.p.]. Dokument nr 1 jest maszynopisem na odrębnej kartce pa-
pieru, z  odręczną adnotacją i  parafą ministra spraw wojskowych gen. Jó-
zefa Leśniewskiego w prawym górnym rogu. Dokument nr 2 jest również 

14 M. Tchórzewska-Hautt, Obchody..., s. 288.
15 Szerzej zob. M. Krzek-Lubowiecki, Krakowski drugi obieg druków zwartych w  latach 
1977–1989 – próba ujęcia statystycznego, „Res Gestae. Czasopismo historyczne” 2016, nr 2, 
s. 94–118; R. Wróblewski, Charakterystyka liczbowa prasy niezależnej z  lat 1976–1990 [w:] 
Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, red. M. Marcinkiewicz, S. Ligarski, Szczecin 
2010, s. 156–176.
16 M. A. Jakubiak, Prewencja władz PRL wobec organizatorów i uczestników nieoficjalnych 
uroczystości niepodległościowych [w:] Święto niepodległości – tradycja a  współczesność, red. 
A.  Stawarz, Warszawa 2003, s. 63–76.
17 „Sygnał” (Kraków) 1984, nr 71.
18 „Krecik” (Kraków) 1985, nr 4.
19 Ustawa z dnia 15 II 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości (DzU 1989, 
nr 6, poz. 34).
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maszynopisem, lecz tekst zapisano na drugiej stronie czterostronicowego 
arkusza urzędowego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Najpewniej został 
przepisany z pierwszego archiwalium. W lewym dolnym rogu pisma wid-
nieje oryginalna pieczęć Kancelarii Biura Prezydialnego, poświadczająca 
dzień i  godzinę wpływu pisma, jego przepisania oraz sprawdzenia. Poza 
wspomnianą adnotacją ministra spraw wojskowych oba dokumenty nie 
posiadają oryginalnych podpisów. Na pierwszym z  nich widnieje podpis 
generała Kazimierza Sosnkowskiego, ale zapisany jest maszyną do pisania 
ze znakiem (-) sugerującym, że na oryginale widnieje prawdziwy podpis 
drugiego  wiceministra. Na drugim dokumencie podpis z  błędną funkcją 
(minister spraw wojskowych) i stopniem (generał porucznik) jest napisany 
odręcznie, również ze znakiem (-), lecz nie jest to oryginalny podpis gene-
rała Sosnkowskiego. Ze względu na wspomnianą powyżej odręczną parafę 
ministra gen. Leśniewskiego na dokumencie nr 1 oraz urzędową pieczęć na 
dokumencie nr 2 autorzy zdecydowali o  publikacji obydwóch, nieróżnią-
cych się znacząco archiwaliów.

Oddając do druku w stulecie wydarzeń historycznych ten ważny dla Na-
rodowego Święta Niepodległości dokument źródłowy, autorzy mają nadzie-
ję, że przyczyni się on do dalszych pogłębionych badań nad historią obcho-
dów i proweniencji tego wyjątkowego dla naszej kultury i tradycji święta.
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Dokument nr 1
MINISTER obchody zaczniemy:
SPRAW WOJSKOWYCH dn. 9/XI
Warszawa, dn. 24 X 1919 r. J.L.20

Nr 15425/19 j.p. II21

Do
RADY MINISTRÓW

Ministerstwo Spraw Wojskowych wnosi o uchwalenie
następującego wniosku nagłego:

Ustawa.
z dnia ................ 1919 r.
o święcie narodowym Wyzwolenia Polski.
Art. 1. Dzień 11 listopada jako
rocznica Wyzwolenia Polski ustanawia
się w całej Rzeczypospolitej Polskiej
jako uroczyste święto po wieczne czasy.
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy
poleca się Radzie Ministrów.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi
w życie z dniem 11 listopada 1919 r.
 
U z a s a d n i e n i e
Ze względu na to, że na dzień 11 listopada przypada rocznica wyrzu-

cenia najazdu ze Stolicy22 i  z poważnej większości ziemi Rzeczypospolitej, 
jako też objęcie zwierzchniej władzy wojskowej przez Naczelnika Państwa, 
M. Spr. Wojsk. występuje z nagłym wnioskiem na Radę Ministrów o usta-
nowienie święta narodowego na dzień 11/XI, jako święta wyzwolenia Polski. 
Dzień ten bowiem pozostanie w  dziejach Narodu momentem ujawnienia 
wewnętrznej mocy i więzi Narodu, urzeczywistnienia wielokrotnych żądań 
wyzwoleńczych Narodu Polskiego.

Za Ministra Spraw Wojskowych
(-) Sosnkowski

generał podporucznik  

Źródło: Centralne Archiwum wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej CAW-WBH), 
Gabinet Ministra Spraw Wojskowych 1918–1939, sygn. I.300.1 t. 222, b.p.

20 Ręczna adnotacja i parafa ministra spraw wojskowych gen. Józefa Leśniewskiego.
21 Numer napisany odręcznie.
22 W rzeczywistości ewakuacja wojsk niemieckich z  Warszawy odbywała się pomiędzy 
13  a 19 XI 1918 r.
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Dokument nr 2

Do
Rady Ministrów

Ministerstwo Spraw Wojskowych wnosi o uchwalenie następującego wniosku 
nagłego:

Ustawa.
z dnia ................ 1919 r.
o święcie narodowym wyzwolenia Polski.
Art. 1. Dzień 11 listopada jako rocznica
Wyzwolenia Polski ustanawia się
w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako
uroczyste święto po wieczne czasy.
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy
poleca się Radzie Ministrów.    
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w
życie z dniem 11 listopada 1919 r.

Uzasadnienie
Ze względu na to, że na dzień 11 listopada przypada rocznica wyrzu-

cenia najazdu ze Stolicy i  z  poważnej większości ziemi Rzeczypospolitej, 
jako też objęcie zwierzchniej władzy wojskowej przez Naczelnika Państwa, 
M.S.Wojsk. występuje z  nagłym wnioskiem na Radę Ministrów o  ustano-
wienie święta narodowego na dzień 11/XI, jako święta wyzwolenia Polski. 
Dzień ten bowiem pozostanie w  dziejach Narodu momentem ujawnienia 
wewnętrznej mocy i więzi Narodu, urzeczywistnienia wielokrotnych dążeń 
wyzwoleńczych Narodu Polskiego.

Minister Spraw Wojskowych
(-) Sosnkowski23

generał porucznik24.

23 Pismo odręczne, niepodpisane przez gen. Sosnkowskiego. Najpewniej dokument został 
zaakceptowany ustnie i podpisany przez urzędnika wojskowego lub oficera Biura Prezydial-
nego MSWojsk.
24 Kazimierz Sosnkowski pełnił w  tym czasie funkcję drugiego wiceministra i  posiadał 
stopień generała podporucznika. Najpewniej dokument został przygotowany do podpisu 
przez ministra spraw wojskowych generała porucznika Józefa Leśniewskiego, ale zatwierdził 
go w jego zastępstwie drugi wiceminister generał podporucznik Sosnkowski. Stąd zapewne 
błędne stanowisko i stopień wojskowy.
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Za zgodność
Szef Biura Prezydialnego

Kapitan Sztabu Generalnego25 

Kancelaria Biura Prezydialnego
Wpłynęło  dn. 25/7 godz. 13 /-
Przepisano dn. /-  godz. 14 /-
Sprawdzono dn. /- godz. 15.25
Odesłano dn. /- godz. 

Źródło: CAW-WBH, Gabinet Ministra Spraw Wojskowych 1918–1939, sygn. I.300.1 t. 222, b.p.

STRESZCZENIE

Piotr  Podhorodecki ,  Anna Turza, Pierwszy projekt ustanowienia 
dnia 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości

Przechowywany w Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Hi-
storycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego projekt ustanowienia 11 li-
stopada „Świętem Wyzwolenia Polski” jest pierwszym dokumentem jasno określa-
jącym, w którym dniu Rzeczpospolita odzyskała niepodległość. Choć projekt upadł 
po burzliwych obradach na Prezydium Rady Ministrów, świadczy o  tym, że już 
wtedy – niewiele ponad osiem miesięcy od 11 listopada 1918 r. – rozumiano do-
niosłość historycznych wydarzeń, które miały miejsce w tym dniu. 

Wobec mnogości innych propozycji, jakie zgłaszały rozmaite partie i stronnic-
twa polityczne, projekt ten jest o  tyle ważny, że jego faktyczna realizacja – choć 
z początku nieoficjalnie – miała miejsce w całym okresie międzywojennym, a kon-
tynuowana była poprzez artykuły rocznicowe na łamach nielegalnej konspiracyjnej 
„bibuły” w okresie II wojny światowej i podczas istnienia tzw. Polski Ludowej.

Współcześnie – od 1989 r. – w dniu 11 listopada w Polsce uroczyście obcho-
dzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Z tego względu w stulecie historycz-
nych wydarzeń 1918 r. konieczne jest nawiązanie do pierwszego projektu ustano-
wienia tego dnia świętem państwowym oraz przypomnienie historycznej roli gene-
rała Sosnkowskiego – autora projektu.

Słowa k luczowe:  Narodowe Święto Niepodległości, generał Kazimierz Sosn-
kowski, odzyskanie niepodległości, 11 listopada, projekt ustawy

25 Brak podpisu. Całość – od słów „za zgodność” skreślona.



Piotr Podhorodecki, Anna Turza: Pierwszy projekt ustanowienia dnia 11 listopada Narodowym... 401

SUMMARY

Piotr  Podhorodecki ,  Anna Turza, The first proposal 
of  establishing November 11 as the National Independence Day

The proposal of establishing November 11 as the Polish Liberation Day, 
stored in the Central Military Archives of the Military Historical Bureau of 
Lieutenant-General Kazimierz Sosnkowski, is the first document clearly deter-
mining on which day the Republic of Poland regained independence. Although 
the project fell through after heated debates on the Presidium of the Council of 
Ministers, it indicates that already then – little more than eight months after 11th 
November 1918 – the significance of the historic events that had happened was 
recognized.

In view of the abundance of other proposals presented by various political par-
ties and options, the one discussed here is important inasmuch as its actual realiza-
tion – although initially unofficial – took place in the whole interwar period and 
was continued through anniversary articles in illegal underground pamphlets in 
the period of World War II and the so-called Polish People’s Republic. 

Nowadays – since 1989 – National Independence Day is celebrated festively on 
November 11. On the centenary of the historic events of 1918, it is therefore neces-
sary to refer to the first proposal of establishing that day as a public holiday and 
remind the historic role of General Sosnkowski – the author of the project.

Ke y words : National Independence Day, General Kazimierz Sosnkowski, re-
gaining independence, November 11, bill proposal

РЕЗЮМЕ

Пе т р Подхор одецки,  Анна Ту рз а, Первый проект 
провозглашения дня 11 ноября Национальным днем независимости

Хранящийся в Центральном военном архиве Военного исторического 
бюро им. генерала брони Казимежа Соснковского, проект провозглашения 
11  ноября „Праздником Освобождения Польши” является первым доку-
ментом, ясно обозначающим, в какой день Речь Посполитая обрела неза-
висимость. И хотя проект не прошел проверку бурным обсуждением на 
президиуме Совета министров, это свидетельствует о том, что уже тогда 
– немногим более восьми месяцев спустя после 11 ноября 1918 г. – значи-
мость исторических событий, которые имели место быть в тот день, была 
очевидна. 

Относительно всего многообразия других предложений со стороны по-
литических партий и коалиций, этот проект был настолько важен, что его 
фактическая реализация – хотя поначалу и неофициально – пришлась на 
весь межвоенный период, а затем была продолжена с помощью издаваемых 
статей на страницах нелегального, конспиративного самиздата в период 
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Второй мировой войны и во время существования Польской Народной Ре-
спублики. 

В наши дни – с 1989 года – 11 ноября в Польше празднуется Националь-
ный день независимости. По этой причине нам кажется необходимым на-
поминание к столетию исторических событий 1918 года о первом проекте 
провозглашения этого дня государственным праздником, а также о истори-
ческой роли генерала Соснковского – автора проекта. 

Ключевые  слов а :  Национальный праздник независимости Польши, 
генерал Казимеж Соснковски, обретение независимости, 11 ноября, проект 
постановления



R ecenzje,  omówienia  
i  p olemiki



М.М. Смольянинов, Морально-боевое 
состояние россиийских войск Западного 
Фронта в 1917 году, Минск 2017, s. 171.
 
W 2017 r. ukazała się w  Mińsku praca poświęcona jednemu z  aspek-

tów sytuacji wewnętrznej wojsk rosyjskiego Frontu Zachodniego w 1917 r. 
Traktuje ona o  ich „stanie bojowo-moralnym”. Jest więc przyczynkiem do 
historii pierwszego etapu przewrotu, jaki dokonał się na terenie państwa ro-
syjskiego w latach 1917–1921. Autor prezentowanej książki jest doświadczo-
nym historykiem wojskowości, a zwłaszcza armii rosyjskiej okresu I wojny 
światowej. Wchodzi w  skład zespołu Katedry Historii Wojskowości Insty-
tutu Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi1. W 2014 r. wydał war-
tościowe opracowanie poświęcone I  wojnie światowej na Białorusi, gdzie 
w dużej mierze skoncentrował się na kwestiach militarnych2. W kontekście 
opisywanej publikacji zwraca zwłaszcza uwagę jego wcześniejsze opraco-
wanie pt. Rewolucyjna świadomość żołnierzy Frontu Zachodniego w 1917 r.3 
Najnowsza, omawiana tu praca została opublikowana na prawach rękopisu. 
Nie podano również jej nakładu, co jest regułą w  wypadku wydawnictw 
ukazujących się za naszą wschodnią granicą. Oznaczać to może wyjątkowo 
niewielką liczbę wydrukowanych egzemplarzy, a  tym samym ograniczoną 
dostępność opracowania Smoljaninowa. 

Książka została podzielona na cztery rozdziały, z  których trzy (II–IV) 
mają wewnętrzną strukturę podrozdziałów pierwszego stopnia. Część  I zo-
stała formalnie poświęcona materialnemu i moralnemu stanowi wojsk ro-
syjskiego Frontu Zachodniego w przededniu rewolucji. W praktyce zawie-
ra skrótowy opis tego zagadnienia od 1914 r. W rozdziale II autor odtwa-
rza wpływ rewolucji lutowej na sytuację Frontu Zachodniego, a zwłaszcza 

1 Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk 2017, [nlb].
2 М. М. Смолянинов, Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг., Минск 2014.
3 М. М. Смольянинов, Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 г., 
Минск 1991.



Piotr Cichoracki [rec.]: М.М. Смольянинов, Морально-боевое состояние россиийских войск... 405

konsekwencje zaistnienia faktycznej dwuwładzy Rządu Tymczasowego 
i  piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i  Żołnierskich. Opisuje 
następnie proces „demokratyzacji armii”, a więc tworzenia systemu komi-
tetów żołnierskich. Dowodzi tezy, że ich wprowadzenie było zasadniczym 
czynnikiem podkopania systemu dowodzenia i degradacji znaczenia kadry 
oficerskiej, a  tym samym kluczowym elementem procesu rozkładu wojska 
rosyjskiego. W rozdziale drugim zaprezentowano również próby reform ar-
mii podjętych przez Rząd Tymczasowy i  skutki tych działań na obszarze 
Frontu Zachodniego. Kolejna część została poświęcona próbom odbudowa-
nia dyscypliny, inicjowanych zarówno przez Rząd Tymczasowy, jak i  Na-
czelne Dowództwo, a także dowództwo Frontu Zachodniego. Smoljaninow 
opisał w rozdziale III najważniejsze przyczyny niepowodzeń tych działań. 
Za główną uznał wpływy, jakie w oddziałach usiłowały zdobyć partie róż-
nych kierunków politycznych, a zwłaszcza radykalne ugrupowania lewico-
we. W efekcie nasilił się proces „rozwarstwienia” armii na niechętne, a nie-
kiedy wręcz wrogie sobie grupy, generowane według „socjalno-klasowego” 
schematu. Rozdział IV jest próbą odtworzenia przebiegu i  konsekwencji 
zwycięstwa przewrotu bolszewickiego. Autor stara się opisać stan morale 
i zdolność bojową oddziałów Frontu Zachodniego jesienią 1917 r. Następ-
nie charakteryzuje proces likwidacji instytucji „starego dowództwa” na ob-
szarze tegoż Frontu. Ostatnie dwa podrozdziały traktują o  wprowadzaniu 
tam rozejmu z  państwami centralnymi, a  także ostatecznej demobilizacji 
oddziałów rosyjskich. 

Książka zawiera bardzo dużo materiału informacyjnego na temat poli-
tycznych aspektów rozkładu morale armii carskiej w 1917 r. Udane wydają 
się zarówno fragmenty dotyczące sytuacji w  latach 1914–1917, jak i opisy 
realiów walk międzypartyjnych w obrębie wojsk Frontu Zachodniego. In-
teresujące jest mocne wyeksponowanie zróżnicowania sytuacji w  jego po-
szczególnych armiach czy dywizjach. Odwołania świadczą o szeroko zakro-
jonej kwerendzie archiwalnej, przeprowadzonej przede wszystkim w  pe-
tersburskim Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowo-Historycznym 
(RGWIA). Cenne są, niestety, niezbyt liczne uwagi na temat miejscowych, 
społecznych kontekstów sytuacji wojsk Frontu Zachodniego. Wspomniano 
o destrukcyjnej dla ich morale ewakuacji ludności cywilnej jesienią 1915 r., 
a także o niejednoznacznych relacjach z ludnością cywilną w obliczu zała-
mania się aprowizacji wojsk latem/jesienią 1917 r. 

Autor koncentruje się wyłącznie na politycznych aspektach morale 
i  dyscypliny. Tymczasem interesująca byłaby analiza tego, na ile ich roz-
kład przejawił się w  nasileniu wykroczeń – szeroko rozumianej – natury 
kryminalnej. Wydaje się, że podstawa źródłowa, z  której korzystał Smol-
janinow, pozwalałaby przynajmniej na zasygnalizowanie problemu. Pew-
nym brakiem z punktu widzenia polskiego czytelnika jest niemal zupełne 
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pominięcie istnienia oddziałów polskich, przekształconych w I Korpus do-
wodzony przez gen. Dowbor-Muśnickiego. Na pewno odczuwalną niedo-
godnością jest brak jakiegokolwiek indeksu. W tekście tak nasyconym na-
zwami i numeracją konkretnych oddziałów wojskowych przydałoby się nie 
tylko najbardziej oczywiste zestawienie nazwisk występujących w  tekście, 
ale także skorowidz jednostek (do szczebla batalionu). 

Kluczowym problemem książki Smoljaninowa wydaje się jednak pro-
blem jej swoistego „rozpadu” na dwie, zasadniczo różniące się, części. Jedna 
(wstęp, roz. I, II i większość roz. IV) sprawia wrażenie opracowania względ-
nie nowego, powstałego w  każdym razie już po upadku Związku Sowiec-
kiego. Smoljaninow w  tych fragmentach odnosi się krytycznie do poczy-
nań bolszewików. Dość surowo ocenia również sowiecką historiografię, nie 
wahając się przed wskazaniem sytuacji kuriozalnych. Za taką można prze-
cież uznać mechanizm wielokrotnego powtórzenia informacji o „ponad 30 
organizacjach bolszewickich” mających jakoby funkcjonować na Froncie 
Zachodnim do rewolucji lutowej. Smoljaninow dowiódł, że pierwszy raz 
wiadomość o „20 bolszewickich organizacjach” pojawiła się w jednej z prac 
doktorskich z 1954 r. Jej autor nie odwołał się do jakiegokolwiek źródła czy 
opracowania. Następnie powtórzył ją promotor tegoż doktoranta, odwo-
łując się do pracy swojego ucznia. W kolejnych wydawnictwach epoki so-
wieckiej (m.in. Historii KPZR z 1966 r.) wartość wzrosła już do „ponad 30”, 
przy czym nadal nie powoływano się na jakiekolwiek źródło owej infor-
macji. Tymczasem autor bezdyskusyjnie stwierdza, że żadnych organizacji 
bolszewickich w wojskach Frontu Zachodniego do lutego 1917 r. nie było. 
Smoljaninow niebezkrytycznie ocenia również prace historyków białoru-
skich z  lat dziewięćdziesiątych, wskazując na przecenianie przez nich zna-
czenia bolszewików. Tymczasem jego ustalenia wskazują na ich minimalną 
rolę w wojskach Frontu Zachodniego do 1917 r. Nie mogło być jednak ina-
czej, jeśli byli reprezentowani jedynie przez pojedynczych, rozproszonych, 
niezorganizowanych działaczy. 

Druga „część”, do której zaliczyć trzeba przede wszystkim roz. III, nasu-
wa przypuszczenie, że należy do historiografii sowieckiej. Nie ma potrzeby 
przywoływania różnych, wówczas utrwalonych, propagandowych fraz. Jedy-
nie jako przykład języka tej części zacytujmy fragment o tym, że w kontek-
ście akcji gen. Korniłowa z sierpnia: „żołnierze gotowi byli na jeden wystrzał 
zbuntowanych wojsk w  Mohylewie odpowiedzieć milionami wystrzałów 
w okopach” (s. 104). Powstaje wrażenie dysonansu poznawczego, ponieważ 
w jednym miejscu swojego opracowania autor całkowicie negliżuje znacze-
nie bolszewików wiosną 1917 r. (s. 6), a w roz. III przypisuje im niemal klu-
czową rolę (s. 98). Biorąc to po uwagę, nie przypadkiem wśród przypisów 
do roz. III znaczną część stanowią odwołania do wspomnianej już tu pracy 
autora z 1991 r., poświęconej świadomości politycznej żołnierzy rosyjskich 
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w 1917 r. Lektura rozdziału III sprawia wrażenie, jakby Autorowi umykał 
zasadniczy temat książki. Zbyt duże fragmenty poświęca bowiem sytuacji 
w  Petersburgu i  tamtejszej aktywności bolszewików. Autorowi i  w  innych 
partiach książki zdarzają się stwierdzenia dyskusyjne, jak np. opinia o tym, 
że zwycięstwo rewolucji lutowej przyczyniło się do wzrostu morale wojsk 
Frontu Zachodniego. Nie udało się uniknąć poważnego błędu edycyjnego, 
jakim jest powtórzenie całego, dużego fragmentu tekstu (s. 41–42, 64–65). 

Smoljaninow podjął próbę opisu bardzo interesującego zagadnienia, 
jakim jest proces rozkładu armii rosyjskiej w  latach I  wojny światowej, 
a zwłaszcza w 1917 r. Bez wątpienia wyłania się z jego książki interesujący 
obraz stopniowego rozpadu carskich sił zbrojnych. Publikacja jest jednak 
nierówna. W części (zwłaszcza roz. III) sprawia wrażenie powielonej pracy 
z okresu sowieckiego. Mimo powyższych słabości można na książkę zwró-
cić uwagę polskim historykom zajmującym się okresem I wojny światowej, 
a zwłaszcza jej końcowym etapem. Jest interesującym przyczynkiem nie tyl-
ko do dziejów armii rosyjskiej, ale także historii ziem I Rzeczypospolitej, do 
walki o które stanąć miało wkrótce odradzające się państwo polskie.  

Piotr Cichoracki 
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Zamorski „granatowy” generał, Lublin 2018.

Arkadiusz Tuliński – doktor nauk humanistycznych w zakresie histo-
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быть прикреплены подписанные сканы заявлений об оригинальности 
текста, о „ghostwriting” и „guest authorship”. Бумажные версии заявлений 
необходимо выслать на адрес редакции.

Название файла со статьей должно содержать (в приведенной по-
следовательности): фамилию автора, инициалы имени, полное название 
статьи. В метаданных статья не должна быть подписана ни фамилией 
автора, ни какой бы то ни было другой подписью, позволяющей иденти-
фицировать автора. В особенных случаях, по предварительной догово-
ренности с редакцией, могут быть допущены другие формы предостав-
ления текста.

В файле со статьей в левом верхнем углу должны быть расположены 
следующие данные: полное имя и фамилия автора, почтовый адрес (не 
электронный), адрес e-mail, номер телефона. Под текстом статьи должна 
быть указана библиография, содержащая полные данные автора данного 
источника.

Отдельный файл, названный согласно схеме (аннотация и название 
статьи), должен содержать: аннотацию к статье на польском языке объ-
емом до 1000 знаков, факультативно – аннотации на английском и  поль-
ском языках объемом до 1000 знаков каждая; краткие сведения об ав-
торе объемом до 300 знаков, а также ключевые слова на польском и  ан-
глийском языках, факультативно – на русском.

Текст должен быть напечатан обычным стилем в программе MS 
Word, шрифт Times New Roman, 12 – в основном тексте и 10 – в ссылках. 
Ссылки должны быть подстрочные. Междустрочный интервал в  основ-
ном тексте – 1,5, в ссылках – 1. 

Редакция не возвращает незаказанные ею тексты. 
Редакция оставляет за собой право сократить тексты.
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Tekst główny: 

I.  Daty 
1.  Stosujemy pełne nazwy miesięcy, skracamy natomiast słowo „rok”: 
·  10 kwietnia 1939 r.; w lipcu tr.; 10 maja br.; 
2. Stosujemy zapis: 
·  w latach dziewięćdziesiątych (nie: w latach 90., w l. 90.) 
·  w XX w. (nie: w dwudziestym wieku, w 20. wieku) 
·  w drugiej połowie XIX w. (nie: w 2 poł. XIX w.). 
3. Daty łączymy pauzą łączącą (półpauzą): 1945–1947. Nie stosujemy tu 

dywizu (-). 
II.  Miary, stopnie, tytuły 
·  Stosujemy skróty słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, km, km kw., 

m  sześc., proc., gen., płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., 
np., itd., itp. Nie rozpoczynamy zdań od skrótu. 

·  W przypadkach zależnych stosujemy zapis: płk. (= pułkownika), dr. (= 
doktora). 

·  Piszemy: II Rzeczpospolita Polska, III Rzesza, p.o. dyrektor 
III. Nazwy własne 
1. Organizacje i instytucje 
·  Przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełną nazwę, dalej – ewentual-

nie skrót. W przypadku nazw powszechnie znanych (np. PRL, ZSRR, 
PPR, PZPR) dopuszcza się stosowanie skrótów bez ich rozwijania przy 
pierwszym wystąpieniu. 

2. Osoby 
·  Przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełne imię i  nazwisko, dalej – 

samo nazwisko bez inicjału imienia lub imię i nazwisko (dopuszczalne 
jest stosowanie inicjału, jeśli nie znamy pełnego imienia). 

IV. Liczebniki 
·  Zapisujemy słownie do dziesięciu, zwłaszcza w  odniesieniu do osób. 

Przy wyliczeniach – cyframi, np. 8 dp, 4 bataliony, 6 kompanii. W przy-
padku nazw jednostek wojskowych, a także skrótów tych nazw zapisy-
wanych z użyciem liczebnika arabskiego liczebnik zapisujemy bez krop-
ki, np. 25 Dywizja Piechoty, 1 DP, 2 p. uł. 

·  Stosujemy polską numerację oddziałów wojskowych. Dywizje, armie, 
kompanie i drużyny oraz samodzielne oddziały zapisujemy za pomocą 
liczebników arabskich; korpusy, brygady, bataliony i  plutony oraz ich 
odpowiedniki zapisujemy za pomocą liczebników rzymskich bez kro-
pek. W uzasadnionych przypadkach, z wyjaśnieniem takiego postępo-
wania w pierwszym możliwym przypisie, dopuszczalne jest stosowanie 
oryginalnego zapisu numeracji pododdziałów, oddziałów, związków itd. 
– np. w przypadku armii obcych. 
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·  Stosujemy skróty: mld, mln, tys. (jeżeli występują pełne tysiące, w  in-
nym wypadku cyframi: 75 345, 43 009). 

V. Wyrażenia obcojęzyczne i obca terminologia wojskowa 
·  Słowa i  wyrażenia obcojęzyczne użyte w  tekście polskim zapisujemy 

kursywą, np.: sui generis, last but not least, ancien régime. 
·  Obcojęzyczne nazwy stopni wojskowych oraz pełne nazwy jednostek woj-

skowych stosujemy w oryginale i zapisujemy kursywą, w przypisie wyjaśnia-
jąc, jaki to stopień, funkcja, względnie jakiego rodzaju jest to jednostka. 

·  Obcojęzyczne terminy wojskowe, na ile to możliwe, spolszczamy, w na-
wiasie zamieszczając przy pierwszym użyciu formę oryginalną zapisaną 
kursywą z  zaznaczeniem języka, w  przypadku alfabetów niełacińskich 
i niekongresowych stosujemy transliterację ze wskazaniem pochodzenia 
jej zasad. W innych przypadkach termin stosujemy w oryginale, wyja-
śniając jego znaczenie w przypisie. 

·  Dopuszczalne jest, po uprzednim wyjaśnieniu w nawiasie lub przypisie, 
stosowanie obcojęzycznych skrótów nazw stopni wojskowych, jedno-
stek, terminów wojskowych. 

VI. Cytaty i tytuły 
·  Cytaty ze źródeł i  literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie, anty-

kwą. 
·  Cytaty znajdujące się w tekście cytowanym wyróżniamy znakami « ». 
·  Tytuły prac naukowych, utworów literackich, muzycznych, dramatycz-

nych, obrazów wyróżniamy kursywą. Nazwy ustaw podajemy bez cu-
dzysłowu, antykwą. 

·  Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podajemy 
w cudzysłowie, antykwą. 

·  Tytuły dokumentów, prac niepublikowanych (w tym dysertacji) podaje-
my antykwą w cudzysłowie. 

Przypisy: 
I.  Stosujemy skróty łacińskie: ibidem, idem (eadem), passim, loc. cit. (kur-

sywą). Nie stosujemy skrótu op. cit., zastępując go skrótem tytułu – ini-
cjał imienia i nazwisko, skrót tytułu..., s. 46. 

II. Stosujemy skróty: t., cz., z., nr, R., a  także pozostałe, jak w punkcie II 
przy tekście głównym. 

III. Daty 
·  Jeśli data jest pełna, miesiąc zapisujemy cyframi rzymskimi: 25 VI 

1999 r., jeśli data jest niepełna miesiąc zapisujemy słownie: 25 czerwca, 
w czerwcu 1999 r. 

IV. Odsyłacze 
·  Używamy skrótów: zob., cyt. za: 
·  Nie stosujemy skrótu por.
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·  Odsyłacze do innych fragmentów tekstu, np.: zob. dok. nr 4, przyp. 47; 
zob. rozdz. II, przyp. 8; zob. dok. nr 12 i 17. 

V.  Liczebniki – jak w tekście głównym 
VI. Informacje biograficzne 
 Informacje biograficzne zamieszczamy w przypisach. Biogram powinien 

być zwięzły. 
Kolejność elementów biogramu: 
·  imię i nazwisko, 
·  pseudonimy, przybrane nazwiska, przydomki, 
·  daty życia, 
·  pozostałe informacje życiorysowe, 
VII. Cytowanie źródeł i literatury przedmiotu 
1.  Tytuły dzieł obcych podajemy w języku oryginału w przypadku alfabe-

tów języków kongresowych (z innych alfabetów niełacińskich zapis po-
dajemy w transliteracji ze wskazaniem, skąd pochodzą jej zasady); opis 
(red., oprac., t., cz.) w języku polskim; miejsce wydania w tym języku, 
w jakim zostało podane na karcie tytułowej. 

2.  Kolejność elementów w  zapisie bibliograficznym. Kolejność powinna 
być zachowana bez względu na to, ile elementów zawiera opis. 

a)  Wydawnictwa zwarte (jedno- lub wielotomowe; dzieło jednego, dwóch 
lub trzech autorów; dzieło zbiorowe, tj. więcej niż trzech autorów): 

·  inicjał imienia i nazwisko, 
·  tytuł. Podtytuł (kursywą), 
·  numer tomu i części (z dwukropkiem – t. 1:), 
·  tytuł tomu i części (kursywą), 
·  przekład (tłum.), 
·  współpracownicy (red., oprac.), 
·  które wydanie (jeśli jest istotne), 
·  miejsce i rok wydania (b.m.w., b.d.w., umieszczamy po przecinku), 
·  nazwa serii wydawniczej w cudzysłowie, numer tomu w serii (zapisane 

w nawiasie), 
·  strony (w przypadku podawania zakresu stron oddzielamy je półpauzą), 
·  informacje dodatkowe. 
b)  Prace niewydane: 
·  inicjał imienia i nazwisko, 
·  tytuł. Podtytuł (antykwą w cudzysłowie), 
·  numer tomu i części (z dwukropkiem – t. 1:), 
·  tytuł tomu i części (antykwą w cudzysłowie), 
·  rkps, mps, 
·  strony (jeżeli występują, oddzielone jak w przypadku tekstu zwartego), 
·  informacje dodatkowe. 
c)  Artykuły w pracach zbiorowych: 
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·  inicjał imienia i nazwisko, 
·  tytuł (kursywą), 
·  [w:] (bez poprzedzającego przecinka), 
·  dalej jak w opisie bibliograficznym wydawnictwa zwartego. 
d)  Czasopisma: 
·  inicjał imienia i nazwisko, 
·  tytuł artykułu. Podtytuł (kursywą), 
·  tytuł czasopisma (antykwą, w  cudzysłowie; w  przypadku artykułów 

pochodzących z dodatków najpierw podajemy tytuł dodatku, po czym 
zapisujemy „dodatek do” i  podajemy tytuł czasopisma antykwą w  cu-
dzysłowie). Jeżeli występuje ogólnie przyjęty skrót, należy go podać 
w nawiasie przy pierwszym cytowaniu, a potem konsekwentnie stoso-
wać skrót bez cudzysłowu,

·  rok wydania czasopisma (można poprzedzić miejscem wydania, je-
żeli jest to konieczne do zidentyfikowania publikacji oraz rocznikiem 
w  analogicznym przypadku i  kiedy rok wydania i  rocznik nie idą ze 
sobą w parze), 

·  część rocznika (numer, zeszyt; numer podwójny: 1/2, numery kolejne: 
1–2), 

·  strony (w przypadku podawania zakresu stron oddzielamy je dywizem), 
·  informacje dodatkowe. 
e)  Prasa codzienna: 
·  inicjał imienia i nazwisko, 
·  tytuł artykułu. Podtytuł (kursywą), 
·  tytuł czasopisma (antykwą, w cudzysłowie, w przypadku artykułów po-

chodzących z dodatków najpierw podajemy tytuł dodatku, po czym za-
pisujemy „dodatek do” i podajemy tytuł gazety antykwą w cudzysłowie. 
Jeżeli występuje ogólnie przyjęty skrót, należy go podać w nawiasie przy 
pierwszym cytowaniu, a potem konsekwentnie stosować skrót bez cu-
dzysłowu,

·  data wydania (a nie numer). 

Przykłady: 
J. Kochanowski, W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945–

1950, Warszawa 2001. 
The Kissinger Transcripts. The Top Secret Talks with Beijing and Moscow, 

oprac. W. Burr, New York 1998. 
S. Anderson, A Cold War in the Soviet Bloc. Polish-East German Relations, 

1945–1962, Boulder 2001. 
D. Wołkogonow, Stalin, t. 2, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 1998. 
A. Albert [W. Roszkowski], Najnowsza historia Polski 1918–1980, wyd. 2, 

Londyn 1989. 
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M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne, t. 2: 1950–1954, oprac. T. Drewnow-
ski, Warszawa 1996. 

A. Dzierzgowska et al., Supliki do najwyższej władzy, red. M. Kula, Warsza-
wa 1996. 

Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z  lat 
1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000 
(„Dokumenty do dziejów PRL”, z. 13).

L. Gluchowski, E. Nalepa, The Soviet-Polish Confrontation of October 1956. 
The Situation in the Polish Internal Security Corps, Washington D.C. 
1997 („Cold War International History Project Working Paper”, nr  17).

W. Wrzesiński, Postawy i nastroje Polaków po klęsce wrześniowej na terenie 
okupacji sowieckiej [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Sza-
rota, Warszawa 2001.

Z. Romek, Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od 
ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia, „Dzieje Najnowsze” 1999, 
nr 4, s. 139–159. 

A. Grajewski, Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki, „Więź” 2001, nr 5, 
s.  112–128.

J. Matis [M. Kozłowski], Dżuma, „Kultura” (Paryż) 1969, nr 3, s. 58–61. 
W. Władyka, Robotnicy wyszli na ulice, „Polityka” 2001, nr 26, s. 67–70. 
A. Kaczyński, Oczyszczanie pamięci, „Rzeczpospolita”, 19 V 2000. 
M. Nowak, „Wspomnienia z  mojej młodości”, Kraków 1962, mps w  zbio-

rach Jana Kowalskiego. 

f)  Regulaminy wojskowe: 
·  w  przypadku regulaminów wydanych zapisujemy je jak w  przypadku 

wydawnictw zwartych, z  tą różnicą, że przed podaniem stron należy 
podać punkt lub paragraf (wraz z podpunktem lub ustępem, jeżeli wy-
stępuje) regulaminu,

·  w  przypadku regulaminów niewydanych stosujemy zapis jak do prac 
niewydanych, z  tą różnicą, że przed podaniem stron należy podać 
punkt lub paragraf (wraz z podpunktem lub ustępem, jeżeli występuje) 
regulaminu.

g)  Akty prawne: 
·  Należy podać pełny tytuł aktu, zapisany antykwą, w  oryginalnym 

brzmieniu wraz z  adresem publikacyjnym (skrót nazwy publikatora, 
rok/tom, numer, pozycja, strona), np.: 

 – Prawo z dnia 1/13 czerwca 1825 r. zmieniające przepis artykułu 530 
Kodeku cywilnego dotąd obowiązującego, względnie dzierżaw i  czyn-
szów wieczystych (Dz. Pr. K. P., t. 9, nr 37, s. 352).

 – Ustawa z 26 kwietnia 1950 r. o właściwości sądów polskich w niektó-
rych sprawach o rozwód (Dz.U. z 1950 r., nr 20, poz. 175). 
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 – Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  17 listopada 2006 r. 
w  sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. nr 84, 
poz. 842). 

3.  Kolejność elementów w  opisie materiału archiwalnego (poszczególne 
elementy oddzielamy przecinkami): 

·  nazwa archiwum (pełna za pierwszym razem, potem skrót), 
·  nazwa zespołu/zbioru archiwalnego; stosowanie skrótu zesp. dopuszcza się 

tylko wtedy, kiedy nazwa zespołu jest zapisana cyframi lub symbolami, 
·  sygnatura jednostki archiwalnej; jeśli sygnatura jednostki archiwalnej 

składa się z kilku symboli, dopuszcza się stosowanie skrótu sygn., wtedy 
jednak skrót należy stosować konsekwentnie, 

·  tytuł dokumentu względnie opis dokumentu pozwalający na jego iden-
tyfikację – rodzaj dokumentu, kto, do kogo (jeśli tytuł nie pozwala na 
identyfikację). Należy podawać pełne imiona nadawców i adresatów, nie 
inicjał. Opis dokumentu (lub przytaczanej relacji) podawany jest anty-
kwą, 

·  data powstania dokumentu po przecinku lub data przybliżona w nawia-
sie kwadratowym; jeśli nie można ustalić daty, stosujemy skrót b.d. 

·  numer karty (gdy przywoływany jest fragment dokumentu, numer kar-
ty, na której znajduje się ten fragment). Jeżeli jednostka archiwalna nie 
jest spaginowana, używamy skrótu b.p. 

 Jeżeli w przypisie podajemy kilka źródeł, ich opisy rozdzielamy średni-
kiem. 

 Jeżeli dokument był opublikowany, powołujemy się na wersję opubliko-
waną, a nie archiwalną, chyba, że istnieje ważki powód do odwołania 
się do wersji archiwalnej. Wtedy należy w przypisie uzasadnić takie po-
stępowanie.

Przykłady: 
AAN, KC PZPR, XI A/102, List Nikity Chruszczowa do Bolesława Bieruta 

w sprawie redukcji sił zbrojnych PRL, 12 VIII 1955 r., k. 3. 
AAN, KC PZPR, 237/V-757, Notatka dotycząca analizy aparatu partyjnego 

KW, KP/KM, KD/KZ, [sierpień 1968 r.], k. 10–20. 
AIPN Kr, Akta operacyjne, 010/12061, Analiza materiałów sprawy opera-

cyjnego rozpracowania kryptonim „Naprawiacz”, 8 VI 1978 r., k. 37. 
AIPN, MSW II, 4183, Notatka ze spotkania wiceministra Franciszka Szlach-

cica z aktywem SB KW MO w Białymstoku, 13 XI 1962 r., k. 18. 
Archiwum MSZ, zesp. 12, w. 14, t. 331, Raport polityczny poselstwa PRL 

w Tel Awiwie, 28 III 1956 r., k. 36. 
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Opracowanie materiałów źródłowych: 

W przypadku opracowań materiałów źródłowych stosujemy zasady jak 
powyżej. Dokumenty należy przygotować w  takiej formie, by zachować 
w miarę możności oryginalny układ kancelaryjny dokumentu wraz z orygi-
nalnym zapisem, w tym i oryginalną ortografią. Wszelkie błędy, uzupełnie-
nia i wskazania do tekstu głównego, uznane za niezbędne. należy zamieścić 
w nawiasie kwadratowym w tekście głównym lub wyjaśnić w przypisie. 


