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Najbardziej jednak prawdopodobne, że najważniejszą
przyczyną głębokiej, osobistej niechęci Naczelnika do
Generała były dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się
kilka miesięcy wcześniej w białoruskim Bobrujsku, który był
siedzibą dowództwa I Korpusu Polskiego, którym dowodził
gen. Dowbór - Muśnicki. Lawirował on pomiędzy bolszewikami z jednej strony a siłami niemieckimi z drugiej, w końcu
w maju 1918 roku Korpus został całkowicie otoczony przez
kilkakrotnie go przewyższające liczebnie siły złożone z kilku
niemieckich dywizji. Niemcy wystosowali ultimatum nakazując demobilizację korpusu. Generał na podjęcie decyzji
miał tylko kilka godzin, odmowa oznaczała walkę, która
wobec przewagi wroga nie mogła zakończyć się sukcesem dlatego zdecydował się przyjąć warunki Niemców, przewidując, że żołnierze Korpusu jeszcze mogą się Polsce przydać.
Grupa oficerów związana z Polską Organizacją Wojskową
z ulubionym oficerem Piłsudskiego kpt. Leopoldem LisemKulą postanowiła zmusić z pomocą pistoletu Generała do
zmiany decyzji i wydania rozkazu walki z Niemcami. Kiedy
odmówił, został aresztowany, a spiskowcy podjęli próbę
przechwycenia dowodzenia, która zakończyła się niepowodzeniem z powodu lojalności wszystkich pozostałych
oficerów wobec darzonego szacunkiem i mającego wielki
autorytet dowódcy. Wszyscy uczestnicy spisku opuścili
Bobrujsk za wyjątkiem jednego, bardzo znanego potem
pisarza Melchiora Wańkowicz, który postawiony przed
sądem polowym, został uniewinniony. Pozostali nieobecni
spiskowcy na ostatniej zbiórce nazwani zostali przez
Dowbora - Muśnickiego „nie Polakami” lecz „łotrami
działającymi za czyjeś pieniądze”. Tego piłsudczycy wybaczyć
nie mogli, nie byli zdrajcami, oni „tylko” chcieli żołnierzy
I Korpusu rzucić na „ofiarny stos”, potrzebne im były do celów
politycznych jak największe zastępy bohaterów poległych
w walce z Niemcami co przed Ententą zacierałoby niezbyt
dobre wrażenie walki Legionów po stronie Niemiec i AustroWęgier. Już wtedy i później zarzucano Dowborowi - Muśnickiemu tchórzostwo, mówiąc, że poddał prawie 20- tysięczny
Korpus bez walki, nie miało dla nich znaczenia, że Niemcy
dysponowali siłami 5- krotnie większymi. Nigdy nie stawiano
natomiast zarzutu Józefowi Piłsudskiemu, że podczas
kryzysu przysięgowego w lipcu 1917 roku nie wezwał swoich
żołnierzy do walki z Niemcami - bez zbrojnego oporu zostali
oni internowani w obozach w Szczypiornie i Beniaminowie.
Rozumiano, że opór zakończyłby się masakrą. Dowbora Muśnickiego, który pod groźbą pistoletu zgody na masakrę
odmówił i ocalił być może życie tysięcy swoich żołnierzy
w środowisku legionowym potępiono i znienawidzono.

U progu niepodległości środowiska prawicowe
widziały w osobie Dowbora bądź gen. Józefa Hallera
kandydatów na głównodowodzących całym wojskiem
polskim, Piłsudski w tych środowiskach nie był ceniony
postrzegali go zresztą jako człowieka znienawidzonej przez
nich lewicy. W ocenie zdolności swojego imiennika i rówieśnika (obaj urodzili się w 1867roku) do skutecznego organizowania i dowodzenia wojskiem wielkopolskim miał się
Naczelnik Państwa bardzo pomylić.
11 stycznia 1919 roku gen. Józef Dowbor - Muśnicki
podpisał umowę z Komisariatem NRL i objął dowództwo nad
wojskiem wielkopolskim, które umowa określała jako
„odrębne i niepodległe” w stosunku do wojska polskiego „ze
względów międzynarodowo – politycznych”. Szczęściem dla
Polaków Niemcy znajdowały się wtedy w ostrym wewnętrznym konflikcie i przez kolejne dwa tygodnie nie były
w stanie podjąć działań wojskowych z użyciem większych sił,
walkę z polskimi siłami prowadziły tylko miejscowe pruskie
garnizony i przysłane ze Śląska i Pomorza oddziały
Grenzschutzu dlatego przy niewielkich stratach udało się
uwolnić od Niemców całą południowo - zachodnią i środkową
Wielkopolskę.
Niemcy dość szybko stłumili rewolucję i było jasne,
że podejmą ofensywę by odzyskać zbuntowaną prowincję,
dlatego należało jak najszybciej zorganizować regularną
armię. Powołano pod broń jedenaście roczników (1891-1901)
oraz przeprowadzono rejestrację wszystkich oficerów
rezerwy i lekarzy od rocznika 1879, przeszło 400
kilometrowy front podzielono na cztery grupy
frontowe, scalano oddziały powstańcze w zwarte
i zdyscyplinowane kompanie, łączone w bataliony,
pułki i dywizje. Na zapleczu formowano kawalerię,
artylerię, lotnictwo i inne oddziały specjalistyczne.
W końcu stycznia armia liczyła blisko trzydzieści
tysięcy żołnierzy. Do podpisania rozejmu w Trewirze armia powstańcza formowała się w ogniu
walk, sam rozejm, choć formalnie kończył powstanie nie oznaczał końca walk, wciąż dochodziło
do potyczek i wciąż wisiała groźba, że Niemcy mogą
zerwać rozejm i zaatakować, dlatego armię wielkopolską rozbudowywano. Mimo zagrożenia 3000
żołnierzy wysłano na odsiecz pod Lwów gdzie
trwały walki z Ukraińcami.
Dzięki umiejętnością organizacyjnym
głównodowodzącego i dobranego przez niego sztabu armia wielkopolska wciąż rosła, u podstaw tego
sukcesu leżał ogromny patriotyzm i ofiarność
całego społeczeństwa Wielkopolski. W połowie
czerwca 1919 roku liczyła 1379 oficerów i 102 128
podoficerów i strzelców przy półtora milionowej
polskiej ludności – to tak jakby dzisiejsza Polska
wystawiła dwu i pół milionową armię. W skład armii
wchodziło: 12 pułków strzeleckich, zorganizowanych w trzy dwubrygadowe dywizje, brygada
jazdy (trzy pułki ułańskie), trzy pułki artylerii
lekkiej, dwa pułki artylerii ciężkiej, dywizjon
artylerii konnej, grupa lotnicza (cztery eskadry)
i oddział balonowy, dwa bataliony saperów, dwa
bataliony łączności, batalion kolejowy, oddział
samochodowy, trzy pociągi pancerne, żandarmeria,
szkoły oficerskie i podoficerskie. Armia ponadto
dysponowała dobrze zorganizowaną służbą medyczno-sanitarną, złożoną z oddziałów sanitarnych
i sześciu szpitali polowych, składnicy sanitarnej
oraz wytwórni leków i opatrunków. Jeszcze 100 tys.
w wieku 29-42 lata zmobilizowano w Straży
Ludowej, przemianowanej w maju 1919 roku na
Obronę Krajową - ówczesnym odpowiedniku WOT.
Podobne ludnościowo do Wielkopolski Łotwa i Litwa wystawiły wówczas odpowiednio trzydziestotysięczną i dwudziestotysięczną armię.
Niewątpliwie jednym z głównych autorów tego
niezwykłego sukcesu był gen. Dowbór – Muśnicki. Wbrew
nadzieją Naczelnika okazał się właściwym człowiekiem
na właściwym miejscu, nie tylko nie skompromitował się
przed Wielkopolanami, lecz bardzo szybko zdobył ich szacunek i uznanie. Zorganizował wojsko wielkopolskie opierając się o rosyjskie wzory, bo te znał najlepiej, ale zastosował
regulaminy z niemieckiej armii, bo te najlepiej znała
większość jego żołnierzy. Otoczył się wyższymi oficerami
z I Korpusu gdyż znał ich wartość i miał do nich zaufanie,
równocześnie awansował na oficerów setki wyróżniających
się podoficerów z dawnej armii niemieckiej. Nie szafował
życiem żołnierzy, zdecydowana większość z blisko 2500
poległych powstańców poległa zanim objął dowodzenie, nie
znaczy to, że po połowie stycznia 1919 roku nie było walk-

prowadzono je jednak w sposób mniej spontaniczny, a zdecydowanie lepiej zorganizowany. Warto dodać, że doliczając
3000 rannych straty powstańców dorównywały liczebnie
łącznym stratom wszystkich trzech brygad legionów
w krwawych bitwach I wojny światowej.
Gen. Józef Dowbor - Muśnicki świetnie kierował
swoim sztabem, ukończył jako młody oficer rosyjską Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego, z drugą lokatą tylko
dlatego, że pierwszą musiał mieć oficer będący Rosjaninem.
W odradzającym się wojsku polskim było bardzo niewielu
generałów po wyższych studiach wojskowych. „Sekret
szybkiego wykonania każdej pracy polega na umiejętności
rozczłonkowania jej na części. Mało i wolno tworzy ten, kto
zajmuje się opracowaniem konceptu całości i wykonania
szczegółów. Jeśli przy organizacji wojsk osiągnąłem duże
wyniki, to jest to rezultat umiejętnego, czy szczęśliwego
doboru najbliższych pomocników, którzy wykonując
poszczególne działy korzystali z samodzielności. Moje
zadanie polegało na dozorze, aby ich praca nie wychodziła
z zakreślonych ram” - pisał Generał. Delegowanie uprawnień
i umiejętna kontrola tego uczą na zarządzaniu także
współcześnie. W październiku 1919 roku Wojska Wielkopolskie przekazano pod komendę naczelnego wodza Józefa
Piłsudskiego.
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Miód dla wychowanków Domu Dziecka
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Podziękowania
Z całego serca, wszystkim osobom,
które tak licznie uczestniczyły
w pogrzebie mojej żony

ŚP.
GRAŻYNY SZKUDLARSKIEJ
a przede wszystkim Mieszkańcom Pągowa, Władzom
i Pracownikom Urzędu Gminy Wilków za złożoną ofiarę na Msze
Świętą składam serdeczne podziękowania
mąż Tadeusz Szkudlarski
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