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Pru�skie�puł�ki�sta�cjo�nu�ją�ce�w Po�zna�niu�do 1918�ro�ku�by�ły�ob�ce�miesz�kań�com
mia�sta.�Po�la�ków�przez�ca�ły�wiek�po�wo�ły�wa�no�do puł�ków�z Po�mo�rza�czy�Ślą�ska,
wy�sy�ła�no�do Nad�re�nii�bądź�obu�Sak�so�nii�i w sze�re�gach�ar�mii�pru�skiej,�a po�tem
nie�miec�kiej,�usi�ło�wa�no�ufor�mo�wać�z nich�wier�nych�żoł�nie�rzy,�pod�da�nych�kró�la
pru�skie�go,� a po�tem� ce�sa�rza� Nie�miec.� Kacz�ma�rek�-re�gi�men�ty� pod�bi�ja�ły� Fran�cu�-
zów�w 1870�ro�ku,�wcze�śniej�Duń�czy�ków�i Au�stria�ków.�Ko�sza�ry�w Po�zna�niu�i for�-
ty�do�oko�ła�mia�sta�bu�do�wa�no�z ko�lei�dla�po�bo�ro�wych�z Sak�so�nii,�Bran�den�bur�gii,
Nad�re�nii.
Prze�cią�ga�ją�ca� się I woj�na� świa�to�wa� zde�mo�ra�li�zo�wa�ła� żoł�nie�rzy�nie�miec�kich

na wszyst�kich�fron�tach,�a li�sto�pa�do�wy�wy�jazd�ce�sa�rza�za�ła�mał�ka�drę�ofi�cer�ską.
W koń�cu 1918�ro�ku�nie�wie�dzie�li,�ko�mu�ma�ją�być�wier�ni.�Ku�le�ją�ca�od mie�się�cy
go�spo�dar�ka� za�ła�ma�ła� się.�Krót�ki� okres� cha�osu�wy�ko�rzy�sta�li�Wiel�ko�po�la�nie,� tak
żoł�nie�rze,� jak� i� po�li�ty�cy.�Pierw�si� sko�rzy�sta�li� z dzi�kich�de�mo�bi�li�za�cji� i po�wró�ci�li
do Wiel�ko�pol�ski,�dru�dzy�skrzyk�nę�li�się,�zwo�ła�li�sejm�dziel�ni�co�wy�i po�wo�ła�li�Na�-
czel�ną�Ra�dę�Lu�do�wą�ja�ko�re�pre�zen�ta�cję�pro�win�cji�wiel�ko�pol�skiej.�Tra�dy�cyj�nym
zwy�cza�jem�wy�ko�rzy�sta�no�wszel�kie�le�gal�ne�moż�li�wo�ści�dzia�ła�nia�i no�we�re�wo�lu�-
cyj�ne�słow�nic�two.�Wła�dza�by�ła�„Ra�dą”�i to�jesz�cze�„Lu�do�wą”,�Volks�ra�tem�kie�ro�-
wa�nym�przez�ko�mi�sa�rzy,�a lo�kal�ne�Ar�be�iter�- und�Sol�da�ten�ra�ty�zo�sta�ły�opa�no�wa�-
ne�przez�Po�la�ków.�Po�wo�ła�ne�zgod�nie�z pra�wem�Od�dzia�ły�Stra�ży�i Bez�pie�czeń�stwa
utwo�rzo�no�z po�wra�ca�ją�cych�do do�mów�pol�skich�żoł�nie�rzy,�opła�ca�no� je�z pań�-
stwo�wych,�nie�miec�kich�pie�nię�dzy�i za�opa�trzo�no�w broń�po�cho�dzą�cą�z woj�sko�-
wych�ma�ga�zy�nów.�Gdy�ze�strza�łów�pod po�znań�skim�Pre�zy�dium�Po�li�cji�roz�wi�nę�-
ło�się�po�wsta�nie�wiel�ko�pol�skie,�do dys�po�zy�cji�Na�czel�nej�Ra�dy�Lu�do�wej�od ra�zu
sta�nę�ły�kom�pa�nie�ze�wszyst�kich�więk�szych�miast�pro�win�cji,�zło�żo�ne�z daw�nych
fron�to�wych� żoł�nie�rzy,� kie�ro�wa�ne�przez� fron�to�wych� lejt�nan�tów� czy� ka�pi�ta�nów
i do�świad�czo�ną�w wal�ce�ka�drę�pod�ofi�ce�rów.�One�do�pro�wa�dzi�ły�do opa�no�wa�nia
ko�szar� w swych� mia�stach,� za�ję�cia� i za�bez�pie�cze�nia� ma�ga�zy�nów� woj�sko�wych,
a po kil�ku�dniach,� ja�ko�„la�ta�ją�ce�kom�pa�nie”,�utwo�rzy�ły�front�od Ino�wro�cła�wia,
przez�Szu�bin,�Zbą�szyń,�po Miej�ską�Gór�kę�i utrzy�ma�ły�go�przez�kil�ka�mie�się�cy,
aż�do ro�zej�mu�z Niem�ca�mi.



Na za�ję�tym�przez�„la�ta�ją�ce�kom�pa�nie”�te�re�nie�po�li�ty�cy�prze�ję�li�wła�dzę�w mia�-
stach� i po�wia�tach� i przy�stą�pi�li�do bu�do�wy�re�gu�lar�nej�ar�mii.�Wo�bec�bra�ku�wyż�-
szych�ofi�ce�rów�ścią�gnię�to�do Wiel�ko�pol�ski�bez�ro�bot�ne�go�ge�ne�ra�ła�ar�mii�ro�syj�skiej
Józefa�Do�wbo�r�-Mu�śnic�kie�go�i je�go�ofi�ce�rów,� lu�dzi�o zu�peł�nie� in�nej�men�tal�no�ści
niż�nie�miec�ka�ka�dra�ofi�cer�ska.�Prze�pro�wa�dzo�no�mo�bi�li�za�cję,�by�do�star�czyć�po�bo�-
ro�wych�do no�wej�ar�mii.�Po�cząt�ko�wo�no�wa�ar�mia�le�d�wie�by�ła�zdol�na�do zor�ga�ni�-
zo�wa�nia�de�fi�la�dy,�wię�cej�uwa�gi�niż�wal�ce�z Niem�ca�mi�po�świę�ca�no�pro�jek�to�wa�niu
pa�rad�nych�mun�du�rów.�By�ły�wiel�kie�szta�by�bez�żoł�nie�rzy,�dy�wi�zje�zło�żo�ne�z jed�-
ne�go�puł�ku,�puł�ki�ma�ją�ce�le�d�wie�ba�ta�lion�i ba�ta�lio�ny�o jed�nej�kom�pa�nii.�Do�pie�ro
sta�bi�li�za�cja�na fron�cie�po�zwo�li�ła�na za�si�le�nie�no�wej�ar�mii�pod�ofi�ce�ra�mi�i po�rucz�-
ni�ka�mi� ze� sta�żem� fron�to�wym�w ar�mii�nie�miec�kiej.�W po�nie�miec�kich�ko�sza�rach
z wol�na�od�two�rzo�no�jed�nost�ki�re�gu�lar�nej�ar�mii.�Nie�wie�lu�zna�la�zło�się�w niej�po�-
wstań�ców�wiel�ko�pol�skich�– eta�ty�w ar�mii�i jej�szta�bach�by�ły�już�po�zaj�mo�wa�ne�pr-
zez�do�wbor�czy�ków�blo�ku�ją�cych�awan�se�Wiel�ko�po�lan,�a mjr�Ta�czak�z ar�mii�nie�-
miec�kiej,� pierw�szy� do�wód�ca� po�wsta�nia,� le�d�wie� ostał� się� na pod�rzęd�nym
sta�no�wi�sku.�Po�wstań�cy�po�szli� za to� ja�ko�ochot�ni�cy�do obro�ny�Lwo�wa� i do po�-
wstań�ślą�skich,�a w 1920�ro�ku�włą�czy�li�się�do woj�ny�pol�sko�-bol�sze�wic�kiej.
Or�ga�ni�za�cja�jed�no�li�tej�ar�mii�pol�skiej�przez�rząd�war�szaw�ski�i to�wa�rzy�szą�ce�jej

per�ma�nent�ne�re�or�ga�ni�za�cje�by�ły�oka�zją�do po�zby�wa�nia�się�ko�lej�nych�wiel�ko�pol�-
skich�ofi�ce�rów.�Po 1926� ro�ku,�w któ�rym�puł�ki�wiel�ko�pol�skie�po�szły�na po�moc
rzą�do�wi�wal�czą�ce�mu�da�rem�nie�z za�ma�chem�Pił�sud�skie�go,�do�wód�ca�mi�puł�ków
zo�sta�li�na kil�ka�na�ście�lat�wier�ni�Mar�szał�ko�wi�le�gio�ni�ści,�a szta�by�puł�ków�oczysz�-
czo�no�z po�zna�nia�ków.�Tra�dy�cje�po�wstań�cze�znik�nę�ły.�Afe�ry�go�spo�dar�cze�(„ko�ni�-
ki,�sa�mo�cho�dy,�zło�to”�– jak�pi�sał�Ka�den�-Ban�drow�ski)�szyb�ciej�niż�po�li�ty�ka�usu�nę�-
ły�z woj�ska�do�wbor�czy�ków.�Jed�nost�ki�wiel�ko�pol�skie�prze�sta�wa�ły�się�li�czyć�w ar�mii.
W kil�ku�set�stro�ni�co�wej,�re�pre�zen�ta�cyj�nej�Księ�dze�jaz�dy�pol�skiej z 1938�ro�ku�wiel�ko�-
pol�skiej�ka�wa�le�rii�i ar�ty�le�rii�kon�nej�po�świę�co�no�za�le�d�wie�kil�ka�na�ście�zdań�i kil�ka
fo�to�gra�fii.�Do po�znań�skich�puł�ków�pod�sy�ła�no�po�bo�ro�wych�z Ukra�iny�i Bia�ło�ru�-
si,�nie�stwo�rzo�no�tu�żad�nej�szko�ły�ofi�cer�skiej,�nie�by�ło�no�wo�cze�snych�ro�dza�jów
wojsk,�a wśród�ofi�ce�rów�dy�plo�mo�wa�nych�po�zna�nia�cy�by�li�rzad�ko�ścią.�Jed�nost�ki
po�znań�skie�trzy�ma�ły�się�bar�dziej�fa�cho�wo�ścią�pod�ofi�ce�rów�niż�ta�len�ta�mi�do�wód�-
ców.�Od�dzia�ły�oży�wa�ły�je�dy�nie�w cza�sie�ma�new�rów,�kie�dy�przy�by�wa�li�do nich
ofi�ce�ro�wie�re�zer�wy�– zie�mia�nie�i urzęd�ni�cy,�na�uczy�cie�le�i ad�iunk�ci�uni�wer�sy�tec�cy.
Wciąż� po�zo�sta�wa�ły� w Wiel�ko�pol�sce� kom�plek�sy� po�nie�miec�kich� ko�szar,� po�-

zwa�la�ją�ce�na utrzy�ma�nie� i szko�le�nie�czę�ści�ar�mii� i sta�ły�tu�fa�bry�ki�pro�du�ku�ją�ce
dla�woj�ska.�Te�ostat�nie�za�czę�ły�zni�kać�w la�tach 30.,�prze�no�szo�ne�w Rze�szow�skie,
gdzie�two�rzo�no�Cen�tral�ny�Okręg�Prze�my�sło�wy�ma�ją�cy�słu�żyć�pol�skiej�ar�mii.�Nie
wie�dzia�no�jesz�cze,�że�war�szaw�scy�szta�bow�cy�na wy�pa�dek�woj�ny�z Niem�ca�mi�za�-
pla�no�wa�li�od�da�nie�bez�wal�ki�Wiel�ko�pol�ski,�Po�mo�rza�i Ślą�ska.�Bro�nić�mia�no�do�-
pie�ro�War�sza�wy� i,� tak� jak�w 1920� ro�ku,�po�now�nie�do�ko�nać� „cu�du�nad Wi�słą”.
Nim�we�wrze�śniu 1939�ro�ku�do�tar�ły�do sto�li�cy�od�dzia�ły�Ar�mii�„Po�znań”,�na ryn�-
kach� wiel�ko�pol�skich� miast� roz�strze�la�no� daw�nych� po�wstań�czych� przy�wód�ców
i sa�mo�rzą�dow�ców.�Tak�za�koń�czy�ła�się�epo�pe�ja�wiel�ko�pol�skie�go�po�wsta�nia� i st-
wo�rzo�ne�go�przez�nie�woj�ska.
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