
 

V KORPUS ARMIJNY  
NA FRONCIE ZACHODNIM I WOJNY ŚWIATOWEJ1 

Bartosz KruszyńsKi

O godzinie 18 w sobotę 1 sierpnia 1914 roku cesarz Wilhelm II ogłosił mobi-
lizację powszechną, która weszła w życie 2 sierpnia. W Poznaniu w imie-

niu cesarza informację tę podał do wiadomości gen. piechoty Hermann von 
Strantz2, urodzony w Nakle nad Notecią dowódca V Korpusu Armijnego (da-
lej: V KA)3. W pierwszych dniach sierpnia Niemcy znalazły się w stanie wojny 
z Rosją, Francją i Wielką Brytanią. „Kurier Poznański” donosił: „Odtąd już tylko 
armaty i karabiny decydować będą o losach Europy”4.

Wybuch Wielkiej Wojny w sierpniu 1914 roku został przyjęty przez miesz-
kańców Poznania i Prowincji Poznańskiej z poczuciem powagi sytuacji. Ludność 
polska daleka była od niemieckiego entuzjazmu. W „Kurierze Poznańskim” tak 
relacjonowano atmosferę tamtych dni: „Wojna z całą swą grozą, z wszystkimi 
swemi następstwami strasznemi spadła na nasze głowy, jak huragan żywioło-
wy, jak pomór, jak pożar z nieba przychodzi ona i nikt nie jest w stanie uniknąć 
jej razów. W tej wspólności nieszczęścia wszystkich tkwi może pewien moment 
łagodzący, bez którego katastrofa taka nie byłaby w ogóle do zniesienia. Świa-
domość, że wszyscy ugiąć się muszą pod tym ciosem katastrofalnym, że w ob-
liczu wspólnego przeznaczenia znikają różnice między wielkimi i maluczkimi, 
między bogaczem a biednym, wznieca uczucie solidarności i braterstwa, które 
kojąco działa w takich chwilach przełomowych. Najbardziej dotknięci są ci, któ-
rych ojcowie, synowie, bracia lub mężowie wyruszyć muszą w  pole. Twardy 
przymus wojenny nie zna żadnych granic, żadnych uczuć, wyrywa małżonka 
z objęcia żony, zabiera syna jedynego matce, a ognisko domowe pozbawia ojca 
rodziny i żywiciela. Nie ma rady, wszystko to trzeba znieść, choć serce ból prze-
nika, a nadzieja jedyną jest myśl, że przecież po burzy i nawałnicy nadejdzie 
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znowu dzień słoneczny, w którym do powracających z pola bitwy radosne wy-
ciągną ramiona”5.

Na wiosnę 1914 roku niemiecki Wielki Sztab Generalny w przypadku zagro-
żenia wojennego planował powołanie pod broń 2 mln 61 tys. żołnierzy6. Po ogło-
szeniu mobilizacji 1 sierpnia 1914 roku setki tysięcy rezerwistów w Niemczech, 
a wśród nich tysiące mieszkańców Poznania i Prowincji Poznańskiej, musiało sta-
wić się w swoich macierzystych jednostkach. Poznaniacy, którzy przeprowadzili 
się w poszukiwaniu pracy w inne rejony cesarstwa niemieckiego, otrzymywali 
przydziały do jednostek w danym okręgu korpusu. Skalę zarobkowej emigracji 
na obszarze V KA potwierdzają zachowane dane popisu rekruta z  lat 1907-08. 
Tego roku powinno było stawić się 25 006 mężczyzn, a przybyło zaledwie 14 558. 
Tendencja ta utrzymała się do 1914 roku, a więc do ogłoszenia mobilizacji7.

Z  początkiem sierpnia 1914  roku zostały zmobilizowane jednostki poznań-
skiego V KA: 9. Dywizja Piechoty (dalej: DP) – Głogów pod dowództwem 
gen. por. Eduarda von Belowa i 10. Dywizja Piechoty – Poznań pod dowództwem 
gen. por. Roberta Koscha. Zgodnie z  etatem mobilizacyjnym dywizję tworzyło 
12 batalionów piechoty, cztery kompanie karabinów maszynowych (w każdej po 
12 ckm Maxim-08), trzy lub cztery szwadrony jazdy, 12 baterii artylerii polowej, 
jedna lub dwie kompanie pionierów, dywizyjna kolumna pontonowa oraz dwie 
kompanie medyczne8. Pułk piechoty miał wystawić: 86 oficerów, 3304 podoficerów 
i szeregowych, 233 koni oraz 72 wozy taborowe. Składał się z trzech batalionów, 
każdy po cztery kompanie. Etat batalionu piechoty wynosił 26 oficerów (czterech 
dowódców kompanii, 18 poruczników, batalionowego oficera medycznego i jego 
asystenta, płatnika) oraz 1054 podoficerów i szeregowych (w tym 30 żołnierzy ta-
borów), 58 koni i 19 pojazdów: cztery wozy amunicyjne, wóz medyczny, cztery 
kuchnie polowe, pięć wozów taborowych oraz pięć wozów zaopatrzenia9.

10. DP składała się z dwóch brygad: 19. Brygady Piechoty (dalej: BP) i 20. Bry-
gady Piechoty, a w każdej znajdowały się dwa pułki piechoty. W 19. BP były to: 
6. Pułk Grenadierów Graf Kleist von Nollendorf (stacjonował w koszarach przy 
ul. Bukowskiej10) oraz 46. Pułk Piechoty Graf Kirchbach (I i II batalion stacjono-
wały w Forcie Winiary, III batalion we Wrześni11). W skład 20. Brygady Piecho-
ty wchodziły: 47. Pułk Piechoty Króla Bawarskiego Ludwika III (I i III batalion 
stacjonowały w Poznaniu, II batalion w Śremie12) i 50. Pułk Piechoty (I i II bata-
lion stacjonowały w Rawiczu, a III batalion w Lesznie13). Jazdę w etacie dywizji 
reprezentował 1. Królewski Pułk Strzelców Konnych, który stacjonował w ko-
szarach przy ul. Królowej Wiktorii (obecnie ul. Grunwaldzka). W etacie dywizji 
była także 10. Brygada Artylerii w składzie: 20. Pułk Artylerii Polowej (stacjono-
wał w Poznaniu przy ul. Magazynowej) i 56. Pułk Artylerii Polowej (stacjono-
wał w Lesznie). W strukturze dywizji znalazły się: 2. i 3. kompania pionierów  
z  5. Batalionu Pionierów (Głogów), 10. Dywizyjna Kolumna Pontonowa (Po-
znań) oraz 2. kompania sanitarna14. W  Poznaniu w  ramach Dowództwa Pio-
nierów V KA został zmobilizowany 29. Pułk Pionierów (Poznań, koszary na 
Wildzie) w strukturze I i II Batalionu Pionierów (po dwie kompanie w każdym 
batalionie) oraz 29. Pociąg Oblężniczy Pionierów, łącznie 1700 żołnierzy oraz 
300 koni. Pułk ten został jednostką dyspozycyjną 5. Armii15.
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9. DP składała się z 17. Brygady Piechoty (19. Pułk Piechoty von Courbiére 
– Zgorzelec i  58. Pułk Piechoty – Głogów i Wschowa) i  18. Brygady Piechoty 
(7. Pułk Grenadierów Króla Wilhelma I – Legnica, 154. Pułk Piechoty – Jawo-
rze i Strzegom oraz 5. Batalion Jegrów von Neumann). Jazdę w dywizji repre-
zentował 1. Pułk Ułanów Cara Aleksandra III. Jednostki artylerii dywizji były 
zorganizowane w  9. Brygadę Artylerii: 5. Pułk Artylerii Polowej von Podbiel-
skiego – Szprotawa i Żagań oraz 41. Pułk Artylerii Polowej – Głogów. Pozostałe 
jednostki dywizji obejmowały: 1. kompanię pionierów z 5. Batalionu Pionierów,  
9. Dywizyjną Kolumnę Pontonową oraz 1. i 3. kompanię sanitarną16.

Obok dwóch dywizji piechoty do struktury V KA weszły jednostki ogólno-
korpuśne: I  batalion 5. Pułku Artylerii Pieszej, 5. Korpuśny Tabor Pontonowy,  
5. Oddział Telefoniczny, 19. Oddział Lotniczy, 5. Pociąg Reflektorów Pionierów, 
6. Pułk Moździerzy, I i II Sekcja Kolumny Amunicyjnej (piechoty i artylerii polo-
wej), I Sekcja Kolumny Amunicyjnej 5. Pułku Artylerii Pieszej, I i II Sekcja Tabo-
rów (12 szpitali polowych, sześć kolumn zaopatrzeniowych, siedem parków za-
opatrzeniowych, dwa magazyny koni) oraz dwie kolumny piekarni polowych17.

Zgodnie z planem Sztabu Generalnego V KA wszedł w skład 5. Armii dowo-
dzonej przez niemieckiego następcę tronu Wilhelma Hohenzollerna18 i miał pro-
wadzić działania operacyjne na froncie zachodnim na obszarze Luksemburga, 
Belgii i Francji19. Dowództwo V KA obejmowali w omawianym okresie kolejno: 
gen. piechoty Hermann von Strantz (1912-14), gen. piechoty Adolf von Oven 

Ryc. 2. Gen. Hermann von Stranz, dowódca 
V Korpusu Armijnego (1911-14, 1915-17)  

i  Armee-Abteilung „Strantz”, fot. ze zb. autora

Ryc. 1. Gen. Robert Kosch, dowódca 
poznańskiej 10. Dywizji Piechoty (2 VI 1912– 
–9 X 1914). Ze zb. Biblioteki Kongresu USA.
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Ryc. 3. Struktura organizacyjna V Korpusu Armijnego po zakończeniu koncentracji 
na froncie zachodnim 12 sierpnia 1914 r., oprac. B. Kruszyński
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(w zastępstwie 1914-15), ponownie von Strantz (1915-17) i gen. piechoty Edu-
ard von Below (1917-19). Po wybuchu wojny na stanowisko zastępcy dowódcy 
V KA przydzielono reaktywowanego z emerytury gen. kawalerii Friedricha von 
Bernhardiego, wybitnego sztabowca i historyka wojskowości. Jego następcą we 
wrześniu 1915 roku został gen. piechoty Friedrich von Bock und Polach20. 

Tymczasem w pierwszym tygodniu sierpnia 1914 roku na dworcach w Po-
znaniu i  miastach garnizonowych Prowincji Poznańskiej odświętnie ubrane 
kobiety odprowadzały swoich synów, mężów i  braci, którzy za chwilę mieli 
wsiąść do wagonów i wyruszyć wraz ze swoimi pułkami do miejsca koncen-
tracji21. 5 sierpnia 1. kompania 6. Pułku Grenadierów z  rozwiniętymi sztan-
darami przedefilowała przed gen. Hermannem von Strantzem obok gmachu 
Dowództwa Generalnego V KA. Po południu na placu koszar odbył się ostatni 
apel przed wyruszeniem na front, co nastąpiło 8 sierpnia22. Po załadunku do po-
ciągów 6 i 7 sierpnia 1914 roku 47. Pułk Piechoty odjechał na zachód ku granicy 
z Francją. Wierząc w potęgę niemieckich sił zbrojnych, wszyscy byli przekonani, 
że  wojna potrwa kilka tygodni i  za miesiąc będą defilować w  Paryżu. Mora-
le było bardzo wysokie, a  na wagonach wypisywano humorystyczne napisy, 
np. „Do zobaczenia w Paryżu”23.

Niemiecki Sztab Generalny do transportu zmobilizowanych oddziałów w re-
jon koncentracji przeznaczył 11 tys. pociągów24. Od 2 do 18 sierpnia 1914 roku 
tylko przez most Hohenzollernów na Renie w Kolonii przejechało 2150 pocią-
gów, każdy po 54 wagony25. Zgodnie z  niemieckim planem wojny, który był 
doskonalony przez wiele lat, w 15. dniu od daty ogłoszenia mobilizacji, poszcze-
gólne armie miały znaleźć się w rejonie koncentracji26.

7 sierpnia 1914 roku, czyli szóstego dnia mobilizacji, dywizje V KA osiągnę-
ły gotowość operacyjną, a  8 sierpnia wyruszyły na front. Przeważającą część 
żołnierzy 10. Dywizji Piechoty stanowili rezerwiści z Poznania i Prowincji Po-
znańskiej, którzy w książeczkach wojskowych w rubryce „Muttersprache” mieli 
wpisane „Polnisch”. Mniejszy odsetek Polaków był w 9. Dywizji Piechoty, której 
żołnierze pochodzili z północnej części Dolnego Śląska. Jednak już od wojny 
prusko-francuskiej w latach 1870-71 pułki obu dywizji były nazywane „Karcz-
marek-Regiment” od najpopularniejszego w Poznańskiem polskiego nazwiska. 
W niemieckim Sztabie Generalnym pułki poznańskie miały ugruntowaną opi-
nię z wcześniejszych wojen; żołnierze 9. i 10. DP to „Lwy spod Nachodu”, boha-
terowie wojny prusko-austriackiej w 1866 roku. To w Poznaniu na Wilhelmplatz 
(dzisiaj pl. Wolności) w 1870 roku odsłonięto pomnik Löwendenkmal na cześć 
poległych w tej bitwie żołnierzy V KA.

Między 9 a 11 sierpnia żołnierze 10. DP dotarli w rejon Sarrelouis przy grani-
cy z Luksemburgiem, 18 sierpnia dywizja wkroczyła do Luksemburga, 20 sierp-
nia przeszła przez Arlon i  dzień później opuściła tę miejscowość. 22 sierpnia 
doszło do pierwszych walk pod miejscowością Ethe w pobliżu Virton w Belgii, 
gdzie 10. DP walczyła obok 9. DP. Starcie to przeszło do historii jako bitwa pod 
Longwy. Jednostki V KA nacierały na prawym skrzydle 5. Armii, tocząc ciężkie 
walki z oddziałami francuskimi. 10. DP poniosła znaczne straty, zginęło 29 ofi-
cerów oraz 600 podoficerów i szeregowych. Wśród poległych oficerów znaleźli 
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się mjr Sztabu Generalnego Hubert i ppłk Otto Henn, dowódca 6. Pułku Grena-
dierów27. Mimo znacznych strat 10. DP nacierała dalej na Charency i Marville. 
Starcie to było zwycięskie dla strony niemieckiej i umożliwiło 5. Armii kontynu-
owanie działań w celu obejścia twierdzy Verdun od północy28.

Ze względu na ofensywę wojsk rosyjskich w Prusach Wschodnich niemiecki 
Sztab Generalny planował wysłanie 10. Dywizji Piechoty na front wschodni. 
28 sierpnia dywizja oczekiwała na dyslokację na północ od Thionville. Ponieważ 
decyzja ta została anulowana, 30 sierpnia jej pułki podjęły marsz przez region 
Woëvre i osiągnęły obszar Côtes de Meuse w rejonie wsi Les Éparges. 7 września 

Ryc. 4. Żołnierz 
29. Pułku Pionierów 

przed wyjazdem 
pułku na front 

w sierpniu 1914 r.,  
fot. wykonana 

w atelier,  
ze zb. prywatnych
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jednostki 10. DP przeprowadziły uderzenie na Fort Troyon nad rzeką Mozą 
(23 km na południowy wschód od Verdun), który był wcześniej ostrzeliwany 
przez haubice 150 mm I batalionu 5. Pułku Artylerii Pieszej oraz moździerze ob-
lężnicze Škoda 305 cm Mörser M. 11. W walkach tych 9 września pod Châtillon 
zginęli m.in. kanonier Józef Jędraszewski, kanonier Franciszek Stachowiak i ka-
nonier Stanisław Sobkowiak29 z 56. Pułku Artylerii Polowej. Na przełomie 1914 
i 1915 roku 10. DP obsadzała sektor w regionie Côtes de Meuse. W kwietniu i lip-
cu 1915 roku doszło tam do serii starć z oddziałami francuskimi. Pułki 10. Dywi-
zji Piechoty pozycje te zajmowały do października 1916 roku30. W międzyczasie, 

Ryc. 5. Muszkieter 
poznańskiego 6. Pułku 

Grenadierów Graf 
Kleist von Nollendorf; 
uwagę zwraca za duża 

o kilka rozmiarów 
bluza polowa (Model 

1907/10 Feldrock),  
na głowie Pickelhaube 

z pokrowcem 
(Model 92 Überzug) 

z numerem pułku „6”,  
na pasie ładownice 

Model 09, 
na uzbrojeniu karabin 

piechoty Mauser  
Gew. 98 

z przytwierdzonym 
bagnetem S.14.,  
fot. wykonana 

w atelier w 1915 r.,  
fot. ze zb. prywatnych
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25 marca 1915 roku, 19. BP została przemianowana na 237. BP i przydzielona do 
119. DP. Wówczas wraz z brygadą odszedł z dywizji 46. Pułk Piechoty31.

Kiedy we wrześniu i  październiku 1915  roku wojska francuskie podjęły 
ofensywę w  Szampanii, dowództwo 10. DP wysłało część swoich pułków do 
wsparcia sił w  tym rejonie. Jednostki te po czterech tygodniach wypoczynku 
wróciły 10 grudnia 1915 roku na linię frontu w Woëvre32.

We wrześniu 1916 roku z kompanii kilku pułków 10. i 103. Dywizji Piecho-
ty utworzono 398. Pułk Piechoty. Do jednostki tej wcielono: 1. i  8. kompanię 
z 47. Pułku Piechoty, 8. i 9. kompanię z 6. Pułku Grenadierów, sztab batalionu, 
5. i  10. kompanię z  32. Pułku Piechoty, dwie kompanie z  50. Pułku Piechoty, 
kompanię z 71. Pułku Piechoty, kompanię z 116. Rezerwowego Pułku Piechoty 

Ryc. 6. Szeregowy 
Jan Kroll (pradziadek 

autora) z 56. Pułku 
Artylerii Polowej 

10. Brygady Artylerii 
10. Dywizji Piechoty, 

fot. wykonana 
w atelier w 1916 r.,  
fot. w zb. autora
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oraz dwie kompanie z Polowego Składu Rekrutów 10. DP. Po przeprowadzonej 
w 1917 roku reorganizacji poznańską 10. DP tworzyły trzy pułki: 6. Pułk Grena-
dierów, 47. Pułk Piechoty oraz nowo sformowany 398. Pułk Piechoty. Struktura 
ta została zachowana do końca wojny33.

Na początku października 1916 roku ze względu na dużą aktywność dywizji 
francuskich pod Verdun 10. DP została przerzucona na północ od Verdun do 
sektora Marville – Grand Failly – St. Laurent. 5 października ze względu na 
duże straty rozwiązano 14., 15. oraz 16. kompanię 47. Pułku Piechoty34. Kiedy 
25 października francuska piechota w  rejonie Fortu Douaumont przeprowa-
dziła uderzenie, które z powodzeniem się rozwijało, do przeciwnatarcia został 
rzucony poznański 6. Pułk Grenadierów, który zatrzymał postęp oddziałów 

Ryc. 7. Kapitan 
20. Pułku Artylerii 

10. Brygady Artylerii 
10. Dywizji Piechoty, 

fot. wykonana 
w atelier zakładu 

fotograficznego „Elite” 
przy Ritterstrasse 

w Poznaniu, 
październik 1916 r., 

fot. w zb. autora
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przeciwnika. Następnie pułk ten zajmował odcinek w centrum ugrupowania 
10. DP, w rejonie lasu Chaufour. Jeden z żołnierzy pułku tak opisał te drama-
tyczne chwile: „Niemiecka pozycja czołowa była niedogodna. Nie zdołano jej 
wszak wybrać i urządzić celowo. Obsadzono ją bowiem w czasie walki 24 X tak, 
jak nakazało bez względu na zły teren położenie bojowe. Toteż ze skrzydła była 
obserwowana i ostrzeliwana, a  stanowisko »służbowe dowódcy pułku« [ppłk 
Max von Kaisenberg – B.K.] znajdowało się na linii bojowej. Rowy strzeleckie 
i dobiegowe w dużej ilości zniszczone nie tworzyły linii ciągłej. Odległość do 
nieprzyjaciela wynosiła od 100 do 200 m, przedpole było więc krótkie. Drutów 
i zasieków przed okopami nie było. Częsty, nieraz huraganowy ogień artylerii 
francuskiej burzył ciągle naprawiane części okopów, zasypując odłamkami że-
laza obsadę, broń maszynową, granatniki i miotacze min. Dojście do stanowisk 
czołowych od tyłu, możliwe tylko w nocy, było więcej niż ciężkie, z powodu 
błotnistego, podobnego do topieli pola lejowego. Prawie zawsze ostrzał fran-
cuskich dział powodował straty”35. Naprzeciw pozycji 6. Pułku Grenadierów 
po stronie francuskiej znajdowały się jednostki kolonialne 2. Pułku Tyralierów 
z 73. Brygady 37. Dywizji Piechoty oraz 4. Pułk Żuawów z 76. Brygady 38. Dywi-
zji Piechoty. Obie dywizje należały do 2. Armii gen. Roberta Georges’a Nivelle’a.

Nad ranem 15 grudnia 1916  roku artyleria francuska otworzyła zmaso-
wany ogień na pozycje 10. DP, koncentrując się na stanowiskach niemieckiej 

Ryc. 8. Zmobilizowani żołnierze jednego z pułków piechoty przygotowujący się  
do wymarszu na dworzec kolejowy i wyjazdu na front, sierpień 1914 r.,  

[w:] Grosser Bilderatlas des Weltkrieges, B. 1, München 1915
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artylerii. Znaczna część pocisków była wypełniona gazem bojowym. Wkrótce 
wszystkie zagłębienia na odcinku 6. Pułku Grenadierów wypełniły się chmu-
rami zabójczego gazu. Po stronie francuskiej słychać było piechotę przygo-
towującą się do ataku, jednak zanim to nastąpiło, artyleria francuska rozpo-
częła ostrzał, a walec ogniowy przesuwał się ku pozycjom 10. DP. Ze strony 
francuskiej nacierała 73. Brygada, która w wąwozie Helly została zatrzymana 
na środkowym odcinku obrony 6. Pułku Grenadierów. Jednak lewy sąsiad 
grenadierów, II batalion 398.  Pułku Piechoty, został zaskoczony, a  piechota 
nieprzyjaciela przedarła się przez jego pozycje na styku 10. i 39. DP. Podobna 
sytuacja zaistniała na prawym skrzydle grenadierów, gdzie został zepchnię-
ty ze swoich pozycji i okrążony jeden z batalionów 47. Pułku Piechoty. Wyj-
ście piechoty francuskiej na skrzydła pułku grenadierów poznańskich grozi-
ło okrążeniem. Jednocześnie piechota francuska przypuszczała kolejne ataki 
na pozycje III  batalionu grenadierów, a  jego kompanie przeszły do obrony 
okrężnej, tymczasowo likwidując próby włamania w  swoje pozycje grana-
tami. Walka z każdą godziną stawała się coraz gwałtowniejsza. W kompanii 
karabinów maszynowych zostały już tylko dwa sprawne ciężkie karabiny ma-
szynowe maximy 08, które wkrótce, trafione odłamkami artyleryjskimi, umil-
kły. Francuzi wprowadzili ponadto do walki miotacze płomieni, które miały 
złamać opór poznańskich grenadierów. Do likwidacji tej niebezpiecznej broni 
posłużyły ponownie trzonkowe granaty, a w akcji tej zasłużył się por. Gun-
ter Perkiewicz (ur. 11 VI 1887 r. w Ludwigsbergu, Osowa Góra koło Śremu)36, 

Ryc. 9. Kompania jednego z pułków piechoty w czasie marszu, Francja, sierpień 1914 r.,  
fot. ze zb. prywatnych
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adiutant III batalionu. Dodatkowo samoloty francuskie przelatywały na ni-
skiej wysokości, strzelając do grenadierów z broni pokładowej37.

Kryzys na odcinku 398. Pułku Piechoty został zażegnany – kompanie od-
wodowe tego pułku pod dowództwem mjra von Stütza zostały zaalarmowane 
i zatrzymały francuskie natarcie. Około godziny 12 francuska piechota opano-
wała jednak Wzgórze 378, które górowało nad tyłami pozycji III batalionu pułku 
grenadierów. Do odbicia wzgórza został wyznaczony I batalion z pułku grena-
dierów oraz pozostałości dwóch kompanii 398. Pułku Piechoty. Akcja powio-
dła się, francuskie oddziały zostały zepchnięte ze Wzgórza 378, gdzie zdobyto 
zorganizowany już punkt oporu. Dalej natarcie zatrzymało się na linii szosy 
Louvemont – Ornes i tam zaległo w lejach pełnych wody i błota. Wkrótce do tej 
pozycji dotarł II batalion 6. Pułku Grenadierów, którego 5. kompania odbiła fer-
mę Chambrette, którą obsadziła półplutonem z dwoma ckm-ami pod dowódz-
twem sierżanta Kubackiego38.

Tymczasem na odcinku okrążonego III batalionu 6. Pułku Grenadierów ogień 
karabinów maszynowych i moździerzy nieprzyjaciela był tak intensywny, że ża-
den z gońców nie był w stanie przedostać się z meldunkiem o pomoc. Gołębie 
pocztowe wysyłane z meldunkami dostawały się w ręce oddziałów francuskich. 
Żołnierze III batalionu nie mogli się przebić, gdyż las Chauffour, gdzie zajmowali 
pozycje, był już tylko skupiskiem kikutów. W godzinach popołudniowych strzel-
cy afrykańscy uderzyli na stanowisko dowodzenia ppłka Maxa von Kaisenberga 
w wąwozie Helly. Kaisenberg wraz ze swoim pocztem, oficerami i szeregowymi 
poległ z karabinem w ręku w walce wręcz39. Oficerowie francuscy dowodzący 
akcją docenili męstwo dowódcy grenadierów i oddali honory wojskowe poległe-
mu przeciwnikowi. Śmierć dowódcy pułku zagrzała do walki żołnierzy III bata-
lionu, jednak atakowani ze wszystkich stron przez przeważające siły przeciwni-
ka nie mieli większych szans na przetrwanie. Wkrótce pozostało już tylko kilku 
obrońców, w tym dowódca III batalionu. Kiedy próbowali wycofać się do schro-
nu z  ckm-em, eksplodowały zgromadzone tam granaty. Dowódca batalionu 
wraz z pozostałymi przy życiu obrońcami dostał się do niewoli40.

W pozostałych batalionach 100 żołnierzy zostało rannych, a 66 poległo lub 
zmarło w wyniku ran, w tym pięciu oficerów. W spisie poległych tego dnia znala-
zło się wiele polskich nazwisk: por. Gunter Perkiewicz, starszy szeregowy Anton 
Abrahamczyk oraz grenadierzy Andreas Dzierla, Stephan Fronda, Mathias Mar-
cinkowski, Karl Ponik i Martin Stróżyk41. Straty były na tyle poważne, że w stycz-
niu 1917 roku 10. Dywizja została wycofana z frontu w rejon Mars-la-Tour, gdzie 
przez trzy tygodnie przechodziła reorganizację. Na początku marca objęła daw-
ny sektor Côtes de Meuse i tam pozostała do końca kwietnia42. A Verdun pozo-
stało bitwą, o której w Wielkopolsce opowiadano przez kolejne dziesięciolecia.

1 maja 1917 roku pułki 10. DP zostały przewiezione pociągami w rejon Mars-
-la-Tour i wysłane przez Conflans, Montmédy, Sedan, Cherleville i Hirson na 
północ od rzeki Aisne (region Pikardii), gdzie zajęły pozycje na północny za-
chód od Bray-en-Laonnois. 18 maja doszło tam do ciężkich walk, w których jed-
nostki dywizji poniosły straty. 20 czerwca dywizja została wysłana na odpoczy-
nek w rejon Crécy-sur-Serre, gdzie przebywała do 25 lipca, a następnie przez 
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Ryc. 10. Król bawarski Ludwik III (na pierwszym planie drugi od prawej) z gen. Hermannem 
von Strantzem (na pierwszym planie pierwszy od prawej), dowódcą Armee-Abteilung 

“Strantz” i V Korpusu Armijnego, podczas inspekcji oddziałów, Lotaryngia, 6 stycznia 1915 r. 
Ze zb. Biblioteki Kongresu USA.

Ryc. 11. Kronprinz Wilhelm Hohenzollern, następca tronu, dowódca 5. Armii  
(w jej strukturze organizacyjnej znajdował się V Korpus Armijny), podczas odwiedzin 

żołnierzy poznańskiego 47. Pułku Piechoty 10. Dywizji Piechoty we wsi Hattonchâtel (region 
Côtes de Meuse – Lotaryngia), 1915 r., fot. ze zb. prywatnych
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sześć dni stacjonowała w rejonie Gizy (na północny wschód od Laon). 30 lipca 
zajmowała sektor Ailles – Hurtebise, ponosząc znaczne straty w wyniku ostrza-
łu artylerii francuskiej. Do ciężkich walk doszło między 31 sierpnia a 1 września 
1917 roku, w których pułki dywizji także poniosły ciężkie straty. Około 15 wrze-
śnia 10. DP została zluzowana i  przez pięć kolejnych dni zajmowała sektor  
Saint-Gobain (na północ od Soissons)43.

Kiedy pod koniec października 1917 roku oddziały francuskie przeszły do 
ofensywy, jednostki dywizji zostały w  trybie alarmowym wezwane na linię 
frontu z  rejonu Crépy-en-Valois, gdzie odpoczywały. W nocy z 23 na 24 paź-
dziernika 1917 roku pułki 10. DP osłaniały odwrót rozbitych oddziałów. W grud-
niu dywizja obsadzała odcinek w lesie Saint-Gobain, odpierając ataki oddziałów 
sprzymierzonych. W połowie grudnia została zluzowana i przeszła na tyły fron-
tu w rejonie Saint-Quentin. Następnie 18 stycznia zluzowała 211. DP w sektorze 
Ailles. Poniesione straty były tak duże, że 20 lutego 1918 roku pułki 10. DP zosta-
ły skierowane na tyły w celu uzupełnień oraz przeszkolenia. Dywizja stacjono-
wała kolejno w Montcornet, Sains-Richaumont, Voulpaix oraz La Vallée-au-Blé.

Po regeneracji 10. Dywizja Piechoty wróciła na front w Pikardii. 20 marca 
1918 roku przeszła przez Origny-Sainte-Benoite i Itancourt w rejon Saint-Quen-
tin. W czasie ataku 21 i 22 marca znajdowała się w drugiej linii i nacierała przez 
Urvillers i Essigny-le-Grand. 23, 24 i 25 marca forsowała Kanał Saint-Quentin 
i prowadziła natarcie w kierunku południowo-zachodnim przez Jussy, Cugny 
i Guiscard. Po dwudniowym odpoczynku (25–26 marca) przeszła do ponowne-
go natarcia, który prowadziła od 27 do 30 marca po osi miejscowości Libermont, 
Ognolles, Beuvraignes (27 marca) oraz Conchy-les-Pots (28–30 marca). Walki te 
były wyjątkowo krwawe dla pułków dywizji, szczególnie 27 i 28 marca, dlatego 
31 marca 10. DP została przesunięta do rezerwy w drugiej linii w rejon miejsco-
wości Solente (7,4 km na wschód od Roye), gdzie pozostała do 30 kwietnia. Od 
5 do 20 maja 1918 roku w rejonie miejscowości Jeantes-la-Ville oraz Nampcelles-
-la-Cour na południowy wschód od Vervins (Pikardia) żołnierze dywizji odpo-
czywali i doskonalili swoje umiejętności bojowe. Poniesione straty w zabitych 
i rannych uzupełniono 800 żołnierzami, którzy przybyli 18 maja44.

Kolejnym starciem, w  którym żołnierze poznańskiej dywizji mieli wziąć 
udział, była trzecia bitwa pod Aisne. W nocy z 25 na 26 maja 1918 roku jej pułki 
podjęły nocny marsz przez Montigny-le-Franc, Marchais, Montaigu i Mauregny 
na odcinek frontu pod Aisne. 27 maja żołnierze 10. DP ruszyli przez miejscowość 
Ailles do ataku na Chemin des Dames, po której zdobyciu przeszli do obrony45. 
Następnie dywizja kontynuowała natarcie przez Paissy, Œuilly, Barbonval, 
Blanzy-lès-Fismes, Bazoches-sur-Vesles (27 maja), Mareuil-en-Dôle (28 maja), na 
południe od Fère-en-Tardenois (29 maja), na południe od Beuvardes (30 maja) 
oraz na południe od Bouresches.

Po zluzowaniu 8 czerwca pułki dywizji zostały wycofane z frontu46 i prze-
niesione w  rejon Sissonne, gdzie żołnierze od połowy czerwca do 7 lipca re-
generowali siły przed kolejnym starciem, którym miała być druga bitwa nad 
Marną. 7 lipca dywizja podjęła marsz w kierunku frontu przez Eppes, Brenelle 
oraz Forêt de Fère. 15 lipca pułki 10. DP w  sektorze 10. Dywizji Landwehry 
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sforsowały rzekę Marnę na łodziach pontonowych i przeszły do natarcia, które-
go celem był odcinek położony 8 km na południe od rzeki w rejonie miejscowo-
ści Courboin i Blesmes. Pozycji tej broniły skutecznie 30. Pułk Piechoty i 7. Pułk 
Piechoty z amerykańskiej 3. DP. Atak zakończył się fiaskiem, a pułki 10. DP od 
ognia artylerii i broni maszynowej poniosły ciężkie straty47. Tylko 6. Pułk Grena-
dierów zameldował 173 zabitych (w tym sześciu oficerów), 264 zagazowanych, 
zmarłych z ran i zaginionych, 205 rannych oraz 400 wziętych do amerykańskiej 
niewoli (w  tym połowa rannych). Na liście strat znalazło się ponownie wiele 
polskich nazwisk. Do rangi symbolu urasta historia sanitariusza kaprala Kowal-
czyka, który, ratując rannych w ciężkim ogniu artylerii, w tym sierżanta Gro-
czyńskiego, sam został ciężko ranny i stracił oko. Za ten czyn otrzymał Żelazny 
Krzyż I klasy, a odznaczenie to niezwykle rzadko było przyznawane żołnierzom 
polskiego pochodzenia48.

Po kilku dniach oddziały 10. DP zostały zluzowane i przeszły na krótki od-
poczynek do Arcy-Sainte-Restitue. Do kolejnych walk doszło w pobliżu miej-
scowości Vierzy 26 lipca, po których 1 sierpnia dywizja została wycofana do 
Vesles-et-Caumont49.

Następnie poznańska dywizja miała wziąć udział w  operacji w  regionie 
Woëvre. W tym celu została przemieszczona do Athies-sous-Laon, gdzie zosta-
ła załadowana do pociągów i  5 sierpnia 1918  roku, przez Hirson, Charleville 
i Sedan, przerzucona w rejon miejscowości Mars-la-Tour i rozlokowana w nocy 
z 18 na 19 sierpnia w Sponvile, gdzie zluzowała 277. DP w sektorze Richecourt 

Ryc. 12. Żołnierze 29. Pułku Pionierów ze zdobycznym francuskim miotaczem płomieni 
Schilt, region Côtes de Meuse w Lotaryngii, 22 maja 1916 r., fot. ze zb. prywatnych
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– Lahayville – Saunt Baussant. W szeregi dywizji zostali wcieleni żołnierze roz-
wiązanej 7 sierpnia 255. DP, co pozwoliło uzupełnić braki kadrowe i materiało-
we. 12 sierpnia na jej pozycje wyszedł atak oddziałów amerykańskich, który 
odrzucił jej jednostki na północ od miejscowości Thiaucourt na odcinek Jaulny 
– Rembercourt50. W kolejnych walkach, szczególnie 20 września, dywizja po-
niosła wyjątkowo ciężkie straty w zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Pod 
Pannes (na zachód od Saint-Mihiel) z  47. Pułku Piechoty pozostały zaledwie 
trzy kompanie piechoty, trzy kompanie karabinów maszynowych oraz kompa-
nia moździerzy51. Już w pierwszym dniu walk III batalion 398. Pułku Piechoty 
został w całości wzięty do niewoli przez oddziały amerykańskie.

W  celu przywrócenia zdolności bojowej 10. DP została przetransporto-
wana do Loringen (obecna nazwa Lorry-lès-Metz na północny-zachód od 
Metzu) i uzupełniona żołnierzami z rozwiązanej 77. Rezerwowej Dywizji Pie-
choty. W ten sposób żołnierze z  rozformowanego 275. Rezerwowego Pułku 
Piechoty zasilili 6. Pułk Grenadierów, a z 419. Rezerwowego Pułku Piechoty 
– 398. Pułk Piechoty. Z 332. Rezerwowego Pułku Piechoty odbudowano I, II 
i  III batalion oraz kompanię moździerzy 47. Pułku Piechoty. Rozformowano 
4., 8., i  12. kompanię tego pułku52. Dalsze dostawy materiałów i  transporty 
ludzi nadeszły z Niemiec. Pozwoliło to 10. DP powrócić do walki. 5 paździer-
nika 1918 roku jej pułki przeszły do sektora w pobliżu miejscowości Nomeny, 

Ryc. 13. Żołnierze 10. Dywizji Piechoty z obsługi ciężkiego karabinu maszynowego Maxim 08 
w czasie wymiany ognia, bitwa nad rzeką Aisne, maj 1917 r., fot. ze zb. prywatnych
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17 km na wschód od rzeki Moselle i miasta Pont-à-Mousson, gdzie pozostały 
do 28 października.

Ostatnia operacja, w  której poznańska 10. Dywizja Piechoty wzięła udział, 
miała miejsce w czasie ofensywy w sektorze Meuse-Argonne. Po przemarszu do 
Metzu pociągami została przetransportowana przez Longuyon do Montmédy. 
3 października zajęła pozycję na północny zachód od Stenay (Lotaryngia). 11 listo-
pada 1918 roku, czyli dzień zawieszenia broni, zastał jej pułki na linii rzeki Mozy.

Do 1916 roku i walk pod Verdun poznańska 10. DP była oceniana przez prze-
ciwników jako jednostka skuteczna. Jednak niemieccy sztabowcy obawiali się, 
że polski charakter tej dywizji wpłynie na jej waleczność lub będzie źródłem 
masowych dezercji. Z tych względów od grudnia 1916 roku (przed rozmiesz-
czeniem pod Verdun) podejmowano próby zatarcia jej polskiego charakteru. 
Poznański 47. Pułk Piechoty otrzymał uzupełnienia z obszaru IX i X KA, zamiast 
V KA, natomiast 9. i 10. DP otrzymały kompanie ze 103. Dywizji Piechoty z Hesji 
i Turyngii. Takie samo rozwiązanie stosowano już do 1912 roku w 6. Pułku Gre-
nadierów, w którym prócz żołnierzy z obszaru V KA służyli także mieszkańcy 
z IX, X i XVIII KA.

Wojenne losy pułków 9. Dywizji Piechoty rozpoczęły się 9 i  10 sierpnia 
1914 roku, kiedy zostały załadowane do pociągów i wysłane na front zachodni. 
Po ciężkich marszach na początku września dywizja zajęła wyznaczone pozycje 

Ryc. 14. Kompania szturmowa jednego z pułków piechoty w drodze na linię frontu, Francja, 
1917 r., fot. ze zb. prywatnych
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obok 10. DP w regionie Côtes de Meuse (Lotaryngia) w sektorze Tranchée de Ca-
lonne na południowy wschód od Verdun. Razem z 10. DP zajmowała tę pozycję 
przez dwa lata, do września 1916 roku. Wiosną 1915 roku 9. DP wzięła udział 
w bitwie w rejonie Les Éparges, gdzie poniosła ciężkie straty. W marcu w struktu-
rze dywizji zaszły zmiany organizacyjne – nowo utworzonej 119. Dywizji Piecho-
ty oddano 58. Pułk Piechoty, który uchodził za jeden z „Karczmarek-Regiment”53.

Na początku września 1916 roku 9. DP wraz z pozostałymi jednostkami V KA 
przeszła w rejon Verdun, gdzie zajęła pozycje w lesie Voux Chapitre. W czasie 
tych walk poniosła bardzo duże straty w  ludziach (tylko 24 października do 
niewoli francuskiej trafiło 700 żołnierzy). Spod Verdun dywizja została przerzu-
cona koleją do departamentu Aisne (Pikardia), gdzie 8 października 1916 roku 
zajęła sektor Nouvion-le-Comte i pozostała tam do lutego 1917 roku. Po krót-
kim odpoczynku 18 lutego została ponownie przydzielona do sektora Tranchée 
de Calonne w regionie Côtes de Meuse, gdzie przebywała do końca kwietnia54. 
Na przełomie kwietnia i maja 1917 roku pięć dni odpoczywała w Sissonne (Pi-
kardia). 6  maja pułki 9. DP wzięły udział w  uderzeniu na równinę Vauclerc 
i Californie, gdzie poniosły ciężkie straty. Następnie od połowy maja jednostki 
dywizji przeszły do obrony na odcinku Californie – Chevreux les Courtines. 
W uderzeniu przeprowadzonym przez oddziały amerykańskie od 22 do 24 maja 
dywizja ponownie poniosła ciężkie straty. Pod koniec maja 9. DP została zluzo-
wana przez 41. DP i  otrzymała uzupełnienia w  postaci prawie 400 rekrutów. 
Znaczna część z nich miała 17 lat. W połowie czerwca dywizja obsadziła sektor 
Juvincourt-et-Damary nad rzeką Aisne (na północny zachód od Reims), gdzie 
z początkiem sierpnia przeprowadziła uderzenie na oddziały przeciwnika, ale 
bez powodzenia.

We wrześniu została zluzowana i przeszła na odpoczynek. Od 23 do 27 paź-
dziernika 1917 roku brała udział w ciężkich walkach w rejonie Chemin des Da-
mes (druga bitwa pod Aisne, Pikardia), ponosząc duże straty. Po dwutygodnio-
wej regeneracji na tyłach frontu w rejonie Laon, gdzie przyjęła uzupełnienia, 
dywizja od początku grudnia 1917 roku obsadzała sektor Chevregny. Z rejonu 
Chemin des Dames zluzowana została 29 grudnia i przeszła na odpoczynek do 
Guise (Pikardia), gdzie przebywała do połowy marca55.

W marcu 1918 roku żołnierze 9. DP wzięli udział w ciężkich walkach w Pi-
kardii, które były częścią Kaiserschlacht (zwanej też Ofensywą Ludendorffa) 
mającej doprowadzić do przełomu na froncie zachodnim. 21 marca z  rejonu 
Mareyon dywizja uczestniczyła w natarciu na miejscowości Happencourt, Ar-
temps, Tugny, Dury, Pithon, Ham i Nesle, a 26, 27 i 28 marca atakowała z Roye 
przez Montidier na Mesnil – St. Georges. W walkach 30 marca pod Ayencourt  
– Royancourt pułki dywizji poniosły dotkliwe straty. Na początku kwietnia 
9. DP została wycofana na zaplecze frontu, gdzie przyjęła 400 żołnierzy z uzu-
pełnień. Od 5 do 8 kwietnia 1918 roku dywizja została ponownie wysłana na 
linię frontu na południowy zachód od Montdidier. Od 18 kwietnia stanowiła 
odwód w rejonie La Boissiere, a po 24 kwietnia w pobliżu Nesle. W maju prze-
szła na odpoczynek do Hirson i Vervins (Pikardia), gdzie otrzymała kolejne uzu-
pełnienia (300 żołnierzy)56.
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W nocnym marszu 20 maja 1918 roku pułki dywizji osiągnęły odcinek frontu 
pod Aisne, gdzie zostały rozlokowane jako odwód w rejonie miejscowości Pre-
sles-et-Thierny, Monampteuil i Pargny-Filain. Już 28 maja 9. DP wzięła udział 
w walkach (trzecia bitwa pod Aisne) w rejonie Sancy-Vregny, a następnie znaj-
dowała się w pierwszej linii natarcia na rejon miejscowości Soissons, Venizel, 
Missy-sur-Aisne, Courmelles, Noyant, Chazelle oraz Ploisy. W  starciach tych 
pułki dywizji poniosły bardzo ciężkie straty, szczególnie w  rejonie Chazelle. 
Między 28 maja a 2 czerwca zginęło 2926 żołnierzy, w tym 96 oficerów. Po in-
tensywnych walkach 8 czerwca 9. DP została wysłana na odpoczynek w rejon 
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Rethel oraz Novion-Porcien (Szampania-Ardeny). 10 lipca przeszła na linię fron-
tu nad rzeką Aisne (na północny wschód od Reims) do odwodu V KA. Już jed-
nak 17 lipca została w trybie alarmowym przerzucona do Oulchy-le-Château, 
gdzie pułki 9. DP wzięły udział w drugiej bitwie nad Marną. Od 20 lipca do 
2 sierpnia 1918 roku prowadziły walki w rejonie Hartennes-Vierzy (na południe 
od Soissons). 3 sierpnia dywizja została zluzowana i przetransportowana koleją 
do Laon, gdzie jej jednostki otrzymały uzupełnienia. 24 sierpnia trafiła ponow-
nie na front, tym razem na odcinek na północ od Reims57.

Od 20 września do początków października 1918 roku pułki 9. Dywizji Pie-
choty uczestniczyły w  działaniach w  Szampanii, gdzie prowadziły walki na 
wschód od Fort La Pompelle (w pobliżu Reims). 3 października zostały zmu-
szone do odwrotu w rejonie Isles-sur-Suippe – Bazancourt i Nanteuil-sur-Aisne. 
Dywizja została zluzowana 17 października i miała zostać przerzucona do Flan-
drii. Jednak już w czasie transportu rozkaz ten został zmieniony i trafiła w re-
jon La Capelle (Pikardia). Ostatnim akordem w  działaniach bojowych 9. DP 
były walki od 21 października do 4 listopada 1918 roku w rejonie na północ od  
Guise, Le Nouvion-en-Thiérache i  Avesnes-sur-Helpe. Ostatniego dnia walk 
9. DP straciła 1800 żołnierzy wziętych do niewoli58.

Polscy mieszkańcy Poznania oraz Prowincji Poznańskiej podczas I  wojny 
światowej musieli przywdziać niemiecki mundur i walczyć o obcą sprawę. Wie-
lu z nich nigdy nie wróciło z wojny. Według szacunkowych danych w czasie 
I wojny światowej do wojska niemieckiego zostało wcielonych 850 tys. żołnie-
rzy mówiących językiem polskim, co stanowiło 6% wszystkich zmobilizowa-
nych w niemieckim imperium. Z liczby tej 130 tys. poległo, zaginęło lub zmarło 
z chorób w trakcie działań wojennych na wszystkich frontach wojny. Do poło-
wy grudnia 1914 roku wszyscy żołnierze powyżej 30. roku życia zmobilizowani 
w sierpniu 1914 roku w poznańskim V KA zostali co najmniej raz ranni59.

Z szacunkowych obliczeń wynika, że przez V KA w latach 1914-18 przeszło 
150–200 tys. żołnierzy posługujących się językiem polskim. Spośród mieszkańców 
Poznania i Prowincji Poznańskiej poległo, zmarło z ran i chorób, zostało rannych 
(niektórzy kilkukrotnie), zaginęło lub dostało się do niewoli prawie 38 tys. żoł-
nierzy, choć dane te są niepełne60. Poległo 3043 żołnierzy 47. Pułku Piechoty 
i 2738 – 6. Pułku Grenadierów. W zestawieniu strat 47. Pułku Piechoty znalazły 
się liczne polskie nazwiska: muszkieter (Muskieter) Leo Pawlowski z 4. kompanii 
II batalionu zapasowego zaginiony 4 marca 1915 roku, muszkieter Karl Muszejew-
ski z 10. kompanii zaginiony 25 marca 1915 roku, Anton Nawrocki z 6. kompanii 
zaginiony 22 września 1914 roku czy Stanislaus Adamiak z 8. kompanii poległy 
17 lipca 1915 roku61. W pozostałych jednostkach V KA było podobnie.

Udział mieszkańców Prowincji Poznańskiej w I wojnie światowej w szere-
gach wojska niemieckiego po 1918 roku odszedł w zapomnienie. Z jednej strony 
dlatego, że nigdy nie był to powód do dumy dla poznaniaków i Wielkopolan, 
weteranów wojska Kaisera Wilhelma. Z drugiej zaś pamięć powstania wielko-
polskiego 1918-19 i wojny polsko-bolszewickiej 1919-20 miała ważniejszy wy-
miar narodowy i niepodległościowy.
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Pozostały medale, wśród nich Żelazny Krzyż 2 klasy, oraz fotografie z Wiel-
kiej Wojny. Leżały schowane w metalowym pudełku na kuchennej szafie i tylko 
czasami weteran I wojny światowej Jan Kroll62 (urodzony w 1898 roku w Lu-
sówku pod Poznaniem, mój pradziadek) z 56. Pułku Artylerii Polowej 10. Dy-
wizji Piechoty snuł, jak wielu Wielkopolan, wojenne opowieści o walkach pod 
„Werdunem”. Jego młodszy brat Andrzej nigdy nie wrócił z wojny do rodzinne-
go domu, zginął na froncie zachodnim w czasie walki na bagnety w 1918 roku, 
a jego mogiła do dziś nie została odnaleziona63.
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THE 5TH ARMY CORPS ON THE WESTERN FRONT DURING 
WORLD WAR I 

Abstract

The article discusses the never before researched combat history of the 5th Army Corps. 
Stationed in Poznań until December 1918, the Corps was made up of regiments and other 
military formations stemming mainly from the city of Poznań and the surrounding re-
gion. The author reflects on little known facts, records and military studies on the history 
of the Corps’ individual units. A summary outline of the history of the 5th Army Corps 
makes a valuable contribution to filling a research gap, particularly in Polish military 
history. Made up predominantly of Polish soldiers, the corps was commonly referred to 
as the “Kaczmarek-regiments” after a common name in the region. Many Wielkopolska 
residents, forced to fight for a foreign power in the German army, ended up dead, miss-
ing or injured in the fields of France and soon fell into oblivion. 
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