Eugeniusz Śliwiński

LINIA DEMARKACYJNA
W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ WIELKOPOLSCE
LUTY 1919 – 17 STYCZNIA 1920 ROKU
Na początku lutego 1919 roku Niemcy zaczęli stopniowo przejmować
inicjatywę na froncie powstańczym. Odparcie ataków na Rawicz pozwoliło
im zająć Babimost i Kargowę i przekroczyć linię rzeki Obry. Otworzyło to
możliwość ataku w głąb Wielkopolski. Wzrosły represje wobec polskiej ludności cywilnej. Na początku lutego aresztowano między innymi kilku Polaków w Święciechowie i wywieziono ich do obozu w Żaganiu.
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu podjął intensywne
działania na forum międzynarodowym, aby zmusić Niemców do zawieszenia
działań zbrojnych na froncie powstańczym. Uzyskano poparcie rządu francuskiego. Ustalono, że linia demarkacyjna przebiegać będzie według linii określonej zasięgiem walk. Wykorzystano okazję, aby podczas kolejnego przedłużenia układu o rozejmie z 11 listopada 1918 roku, kończącego działania
zbrojne na frontach I wojny światowej, objąć rozejmem także front powstańczy w Wielkopolsce. Nastąpiło to wieczorem 16 lutego 1919 roku w Trewirze, mimo początkowych protestów strony niemieckiej. Francuzi nie posiadali jednak szczegółowych danych i delegacji niemieckiej udało się przeforsować linię bardziej dla siebie korzystną. W układzie dodatkowym napisano:
Niemcy powinni niezwłocznie zaprzestać wszelkich działań ofensywnych przeciwko Polakom w Poznańskiem i we wszystkich innych okręgach. W tym celu zabrania
się wojskom niemieckim przekraczania następującej linii: [...] na zachód od Wolsztyna, na północ od Leszna, na północ od Rawicza, na południe od Krotoszyna, na
zachód od Odolanowa na północ od Wieruszowa, a następnie do granicy śląskiej.

To kilkuwierszowe uzupełnienie treści rozejmu z 11 listopada 1918
roku było wielkim sukcesem strony polskiej. Układ o rozejmie nie określał
jednak dokładnie, kiedy jego postanowienia wchodzą w życie ani w jaki sposób strona polska zostanie o nich powiadomiona. W rzeczywistości dowódcy
polscy najczęściej dowiadywali się o nich od dowódców oddziałów niemiec-
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kich. Na przełomie lutego i marca zawierane były lokalne układy obejmujące
określone odcinki frontu1.
Ofensywa niemiecka została jednak wstrzymana, walki na większą
skalę ustały, ale nie było spokojnie. Na froncie Grupy „Leszno” od 18 do 21
lutego 1919 roku ostrzeliwany był z karabinów maszynowych i dział Klonówiec i las pod Trzebanią. 20 lutego w starciu patroli, niedaleko leśniczówki
Nowy Świat, poległ podchorąży Eugen Günther Scholz z niemieckiego 37.
pułku fizylierów. 21 lutego niemiecki patrol wpadł niespodziewanie do Gronówka, skąd został jednak szybko wyparty, tracąc jednego poległego i jednego jeńca.
Na odcinku rawickim 18 lutego artyleria niemiecka ostrzeliwała
w godzinach od 17.00 do 24.00 między innymi: Miejską Górkę, Żołędnicę,
Niemarzyn, Słupię i Zieloną Wieś. Odparto także oddziały niemieckie atakujące w kierunku Annopola i Karolinek pod Miejską Górką. O północy nastała
cisza. Nazajutrz, 19 lutego, przygotowujący się do walki powstańcy otrzymali wiadomość, że na odcinku rawickim zawarto lokalny rozejm2.
Mimo rozejmu strona polska liczyła się nadal z możliwością ataku
niemieckiego. Trzeba więc było ciągle rozwijać armię powstańczą i utrzymywać ją w gotowości bojowej. Już 19 lutego Dowództwo Główne wprowadziło nowy układ organizacyjno-wojskowy. Wielkopolskę podzielono na trzy
okręgi wojskowe: północny, zachodni i południowy, ściśle związane z frontami. Występująca dotąd samodzielnie Grupa „Leszno” została włączona do
okręgu zachodniego, którego komendantem został pułkownik Michał Milewski. Natomiast powiat gostyński i rawicki znalazły się w okręgu południowym, którego dowódcą został pułkownik Adolf Jan Kuczewski. Przystąpiono
do formowania regularnych jednostek wojskowych. Z Grupy „Leszno” utworzono 6. pułk strzelców wielkopolskich, a z oddziałów powstańczych działających w rejonie rawickim 11. pułk strzelców wielkopolskich3.
24 lutego 1919 roku do dowództwa Grupy „Leszno” przybyli niemieccy parlamentarzyści. Po negocjacjach w Przybini ustalono 24 lutego
1

A. C z u b i ń s k i, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza – charakter – znaczenie,
Poznań 2002, s. 254-266; S. J e l l e n t a, Walki o Rawicz i Leszno w r. 1919 w świetle opracowań niemieckich, „Niepodległość” 1939, t. XIX, z. 2, s. 7-12; Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów źródłowych, red. B. Woszczyński, Poznań 1985, dokument nr 223, s. 307; S. S i e r p o w s k i, O Powstaniu Wielkopolskim w jego
setną rocznicę. Aspekty międzynarodowe, regionalne i lokalne, Poznań 2019, s. 96-99.
2
Wojskowe aspekty…, dokument nr 232, s. 322-323 i 334; Z. W i e l i c z k a, Od Prosny po
Rawicz. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 1931, s. 322-327;
J. W a w r z y n i a k, Osieczna w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Osieczna 2008,
s. 42; J. S t a s z a k, Rawicz 1919, Warszawa 2019, s. 179.
3
A. C z u b i ń s k i, Powstanie…, s. 276 ; E. Ś l i w i ń s k i, Południowo-zachodnia Wielkopolska w powstaniu 1918/1919 roku, Leszno 2019, s. 77; J. S t a s z a k, Rawicz 1919…,
s. 185.
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przebieg linii demarkacyjnej na odcinku „Poniec” i „Pawłowice”, a 26 lutego
na odcinku „Osieczna” i „Boguszyn”. W następnych dniach wzdłuż całej linii
frontu wyznaczono pas neutralny o dwudziestometrowej szerokości, oznakowany po każdej stronie tyczkami z zatkniętymi na nich wiechciami słomy.
Zgodnie z umową, nie wolno było zbliżać się do tej linii na odległość mniejszą niż sto metrów 4.
28 lutego porucznik Bernard Śliwiński, dowódca Grupy „Leszno”,
wydał specjalny rozkaz odczytany przed frontem oddziałów:
Zakazuje się wszelkich działań wojennych na całym Froncie Grupy „Leszno”,
przede wszystkim wszelkiej strzelaniny. Nie wolno wysyłać patroli w stronę nieprzyjaciela, dochodzić do linii demarkacyjnej i przekraczać jej. Na froncie i poza
frontem nie powinien paść ani jeden strzał. Odpowiedzialni za przestrzeganie powyższego są dowódcy oddziałów. Niemcy przyrzekli dotrzymać zawieszenia broni.
(–) por. Śliwiński
D-ca Grupy Leszno5

W końcu lutego prowadzono również pertraktacje rozejmowe na odcinku ostrzeszowskim i krotoszyńskim. Zakończyły się one zawartym 1 marca układem w Zdunach, który jednak nie został zatwierdzony przez Dowództwo Okręgu Południowego. W wyniku dalszych negocjacji podpisano go
ostatecznie 12 marca w Krotoszynie6.
Sytuacja polityczna po podpisaniu rozejmu była jednak specyficzna.
Nadal uznawano bowiem, że do czasu konferencji pokojowej Wielkopolska
stanowi część składową Prus. Rząd polski w Warszawie formalnie nie miał
prawa ingerować w sprawy wewnętrzne tego regionu. Niemiecka ludność
Wielkopolski wzięła udział w wyborach do parlamentu Rzeszy (Zgromadzenie Narodowe) 19 stycznia i Sejmu Pruskiego 26 stycznia 1919 roku. Natomiast Polacy nie mogli przeprowadzić tu wyborów do polskiego Sejmu
Ustawodawczego, które przypadały również 26 stycznia. Wobec bojkotu
przez Polaków wyborów do niemieckich ciał ustawodawczych prowincja
poznańska była reprezentowana tylko przez posłów niemieckich. Zarówno
rząd pruski, jak i rząd Rzeszy nie chciały przyjąć do wiadomości faktu istnienia w Poznaniu niezależnych od nich władz polskich. Komisariat Naczelnej
Rady Ludowej znalazł się w trudnej sytuacji. Z jednej strony nie chciał dać
4

A. H a n y ż, Udział powiatu gostyńskiego w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 wraz
z omówieniem działań Grupy „Leszno”, Gostyń 1960, mps, s. 106. Autor opisuje negocjacje
na froncie południowym, jednak bez odcinka rawickiego z powodu braku dokumentów.
5
B. P o l a k, Front południowo-zachodni Grupa „Leszno” Powstania Wielkopolskiego
1919 r., Kościan 1971, s. 47.
6
Z. W i e l i c z k a, Od Prosny po Rawicz..., s. 334-345. Autor omawia przebieg tych negocjacji. Twierdzi również, że dokument z negocjacji na odcinku rawickim zaginął, na s. 327
podaje, że rozejm na tym odcinku od 19 lutego; T. B ö h m, Dzieje Miejskiej Górki, Poznań
1985, s. 36: J. S t a s z a k, Rawicz 1919…, s. 179.

63

ROCZNIK GOSTYŃSKI 7 2020
pretekstu do zerwania rozejmu i wznowienia działań zbrojnych, a z drugiej
strony nie mógł iść na ustępstwa wobec żądań niemieckich. W wyniku zabiegów Komisariatu NRL i rządu Ignacego Paderewskiego 1 marca przybyła
z Warszawy do Poznania Misja Międzysojusznicza, aby dopilnować uregulowania wielu bieżących spraw, przyjęcia między innymi aktualnej linii bojowej jako linii demarkacyjnej i cofnięcia artylerii niemieckiej na 20 kilometrów od linii rozejmowej. Rozmowy były trudne. 19 marca delegacja niemiecka opuściła Poznań, nie podpisując ustalonego projektu porozumienia.
W tej sytuacji należało nadal liczyć się z możliwością ataku niemieckiego. Trzeba więc było rozwijać armię i utrzymywać stan pogotowia zbrojnego. Do końca kwietnia powołano do wojska łącznie 11 roczników (18911901)7.
Podpisany w Trewirze rozejm udaremnił wprawdzie Niemcom przystąpienie do generalnej ofensywy przeciwko powstańcom, ale nie wszyscy
chcieli się z tym pogodzić. Różnica zdań na ten temat wystąpiła również
wśród dowództwa garnizonu niemieckiego w Lesznie. Większość uważała,
że wytyczona linia demarkacyjna jest niesprawiedliwa i już 2 marca 1919
roku wystąpiono z propozycją renegocjacji jej przebiegu. Polacy odmówili.
W dowództwie niemieckim wybuchł ostry konflikt, w wyniku którego generał Hans von Lepper 8 marca wyjechał z Leszna, a jego miejsce zajął pułkownik Hans Jakob Schmitz8.
Odtąd Grenzschutz (paramilitarna formacja ochotnicza) przestał przestrzegać zawieszenia broni i jego patrole zaczęły prowokacyjnie naruszać
warunki rozejmu trewirskiego. Ostrzeliwano wiele odcinków frontu z broni
maszynowej i ogniem artyleryjskim. Już 3 marca artyleria niemiecka ostrzelała Kaszczor, a później nastąpił atak. Odparto go, ale poległ Kazimierz Michalski, a kilku powstańców zostało rannych. 5 marca od pocisku armatniego
zginął pod Kąkolewem dwudziestoletni żołnierz z kompanii krobskiej – Józef
Dąbrowski.
10 marca nastąpiła kolejna potyczka z patrolem niemieckim pod
Kaszczorem. 20 marca odparto atak na Kaszczor i Wieleń.
13 marca patrol niemiecki przekroczył linię demarkacyjną pod Sowinami i zajął leśniczówkę. Miejscowy leśnik zdołał jednak wysłać gońca do
Sowin, gdzie stacjonował oddział wojsk powstańczych. Silny patrol, pod
dowództwem Józefa Rosika, otoczył leśniczówkę i wziął kilku Niemców do
niewoli. W czasie strzelaniny zabici zostali żołnierz i sierżant niemiecki.
W odwecie artyleria niemiecka ostrzelała Sowiny, używając również pocisków gazowych. Śmiertelnie ranne zostały dwie kobiety, a dwoje dzieci pod7

A. C z u b i ń s k i, Powstanie Wielkopolskie…, s. 267-269 i 275-280.
H. J. S c h m i t z, Der Kampf um Lissa, „Grenzmärkische Heimatblätter” 1937, t. 13, z. 2,
s. 111-112.
8
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trute gazem. Tego dnia także poległ pod rodzinnym Zaorlem szeregowy
Franciszek Pypla.
3 kwietnia niemiecki przekroczył linię demarkacyjną i zaatakował
Mochy. W tym dniu doszło także do starcia z innym patrolem niemieckim
w lesie pod Spokojną (koło Kaszczoru), poległ szeregowiec Franciszek Górski pochodzący z Brenna, a 6 kwietnia pod Mórkowem Wawrzyniec Nowacki. 7 kwietnia w trakcie walk pod Gościejewicami poległ Piotr Rękoś także
pochodzący z Brenna9.
16 kwietnia na polach przysiółka Kalek koło Wijewa patrol niemiecki
w pogoni za dezerterem przekroczył linię demarkacyjną i natknął się na polski patrol. Doszło do wymiany strzałów. Zginął pracujący w polu Leon Obiora, członek Straży Ludowej z Wijewa, a pracująca wraz z nim ośmioletnia
córka Anna została ciężko ranna i wkrótce zmarła10.
Podczas Świąt Wielkanocnych, 20 kwietnia, Niemcy ponownie zaatakowali Sowiny. Po godzinnym ostrzale artyleryjskim natarcie rozpoczęły
dwie kompanie Grenzschutzu. Atak odparto między innymi dlatego, że
w tych dniach przez Leszno i Kąkolewo przejeżdżały transporty kolejowe
z oddziałami armii generała Józefa Hallera, a dla ich zabezpieczenia na całym froncie Grupy „Leszno” panowało w tym okresie ostre pogotowie bojowe.
Na transporty te Niemcy dokonali kilku zamachów. Zaminowane wagony z amunicją podczas postoju na stacji kolejowej w Lesznie wybuchały
później już po polskiej stronie frontu. Wysadzono także most kolejowy na
linii Leszno-Kąkolewo, na szczęście wybuch nastąpił już po przejeździe
transportu wojskowego11.
Tymczasem 7 maja na konferencji pokojowej w Paryżu przedstawiono delegacji niemieckiej projekt traktatu pokojowego. Jego treść rozczarowała niemiecką opinię publiczną. Przez Niemcy przeszła fala protestów. Szczególnie nie podobały się proponowane przez zwycięzców rozwiązania niemieckich problemów spornych z Polską. Niemcy byli gotowi przeciwstawić
się realizacji tego projektu. Zdawano sobie sprawę, że nie mają oni dość sił
na wznowienie działań wojennych na zachodzie, przygotowywano się nato9

A. H a n y ż, Udział powiatu gostyńskiego…, s. 115, 159-167; S. J a n k o w i a k, P. B a ue r, Ziemia gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, Gostyń 1989, s. 137; S. M al e p s z a k, Bukówiec Górny 800 lat dziejów, Bukówiec Górny 2007, s. 198-199; A. F o rn a l s k i, Mieszkańcy Ziemi Przemęckiej w walce o polskość, Przemęt 2008, s. 70-71;
P. A n d e r s, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznań 2010, s. 68 i 131.
10
B. R a t a j e w s k a, Polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie
narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX w., Leszno 2018, s. 71.
11
A. H a n y ż, Udział powiatu gostyńskiego…, s. 117-118; S. J a n k o w i a k, P. B a u e r,
Ziemia gostyńska…, s. 81, 137. 22 kwietnia pod Zawadą poległ Walenty Kaźmierczak
z kompanii piaskowskiej, a dwa dni później pod Waszkowem Stefan Błaszczyk z kompanii
krobskiej; E. Ś l i w i ń s k i, Południowo-zachodnia Wielkopolska w powstaniu…, s. 77-78.
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miast do podjęcia ryzyka wojny na wschodzie. Zaczęto koncentrować wojska
wokół granicy z Polską. Już w końcu kwietnia było to około 200 000 żołnierzy i liczba ta wzrastała. Wywiad polski stwierdził kilka głównych ośrodków
koncentracji wojsk niemieckich. Jeden z nich powstał w rejonie Wrocławia,
gdzie przygotowywano grupy uderzeniowe na południową Wielkopolskę
i w rejon Krakowa. Koncentrację wojsk stwierdzono też w rejonie Frankfurtu
nad Odrą. Na największe niebezpieczeństwo narażona była Wielkopolska,
której groziło uderzenie od północy i południa, mające na celu odcięcie od
odradzającej się Polski.
Narastająca groźba ataku niemieckiego spowodowała, że 27 maja
w Kaliszu odbyło się spotkanie Józefa Piłsudskiego, generała Józefa Dowbora-Muśnickiego i generała Józefa Hallera. W trakcie obrad omówiono zasady
organizacji frontu przeciwniemieckiego i współdziałania. 30 maja podporządkowano powstańczą Armię Wielkopolską (ponad 70 000 żołnierzy) Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich, a oddziały Straży Ludowej przekształcono w Wojska Obrony Krajowej, czyli pospolite ruszenie. Utworzono
trzy odcinki frontu przeciwniemieckiego: północny – od strony Prus
Wschodnich – dowódca generał Emanuel Massenet (Francuz), zachodni
(wielkopolski) – dowódca generał Józef Dowbor-Muśnicki i południowozachodni (Górny Śląsk) – dowódca generał Józef Haller. Długość całego
frontu wynosiła 1100 km.
Wzrastające ciągle zagrożenie spowodowało, że 14 czerwca cała armia polska podporządkowana została dowódcy wojsk państw sprzymierzonych marszałkowi Ferdynandowi Fochowi12.
Niemcy szukali więc sposobu zerwania rozejmu. W końcu maja
w Lesznie ogłosili publicznie, że przechwycili polski plan ofensywy na Leszno, opracowany 14 maja 1919 roku przez dowódcę odcinka „Pawłowice”,
podporucznika Henryka Swinarskiego. Plan ten miała rzekomo dostarczyć
działaczom polskim w Lesznie mała dziewczynka. Oczywiście to prowokacja, której celem było aresztowanie (28 maja) siedemnastu działaczy polskich
i wywiezienie ich do obozu w Żaganiu13.
W lasach, w rejonie Kąkolewa, Trzebani, a także Klonówca, miały
miejsce zasadzki na patrole polskie. Powstańcy nie pozostawali dłużni
Grenzschutzowi, znali lepiej teren i często po takich potyczkach sanitariusze
z niemieckiego Czerwonego Krzyża szukali w lasach rannych i zabitych.

12

Szerzej ten temat omawia P. Ł o s s o w s k i, Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego, Warszawa 1976, s. 167-191;
A. C z u b i ń s k i, Powstanie…, s. 281-284; E. Ś l i w i ń s k i, Międzynarodowe aspekty
zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego w 1919 r., [w:] „Zeszyty Osieckie” 2020, z. 28,
s. 18-19.
13
B. Ś w i d e r s k i, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928, s. 90-98.
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Wiadukt kolejowy w pobliżu Leszna wysadzony przez Niemców
w nocy z 5 na 6 czerwca
w zdradzieckim zamachu na pociąg z wojskami generała Hallera

Plan obrony granicy polsko-niemieckiej z czerwca 1919 roku
opracowany przez Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich
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Zajścia w tych rejonach zmusiły Niemców do pociągnięcia wzdłuż linii demarkacyjnej zasieków z drutu kolczastego. Straty były też po stronie polskiej.
21 maja pod Boguszynem poległ Władysław Sroczyński, 29 maja pod Klonówcem zginął szeregowiec Jan Stachowski, 2 czerwca pod Zbarzewem starszy szeregowy Andrzej Stürmer, 11 czerwca pod Trzebanią Stanisław Polaszek. 17 czerwca postrzelony został Marcin Nowak z Pawłowic, pracujący
przy sianokosach w rejonie Trzebani (zmarł 5 dni później), 20 czerwca pod
Kąkolewem poległ szeregowy Józef Andrzejczak, zaś 21 czerwca pod Dubinem Franciszek Bernard. 22 czerwca pod Zawadami zginął szeregowy Walenty Kaźmierczak, 26 czerwca pod folwarkiem Granicznik sierżant sztabowy Stanisław Bartkowiak z Kąkolewa, a pod Zbarzewem starszy szeregowy
Stanisław Szymkowiak z kompanii ponieckiej i Stefan Ratajczak14.
Niemcy w dalszym ciągu szykowali się do generalnej ofensywy.
23 czerwca rano, stacjonujący w Lesznie batalion Grenzschutz–Ravenstein
(z 37. pułku fizylierów), zameldował osiągnięcie pogotowia marszowego.
Następnego dnia bowiem miało nastąpić ogólne natarcie w ramach ofensywy
pod kryptonimem „Frühlingssonne” („Wiosenne Słońce”). Z rozkazu niemieckiego Naczelnego Dowództwa działania te zostały jednak w ostatniej
chwili odwołane. Radiogram odwołujący ofensywę przysłany został do garnizonu w Lesznie z 20. Brygady Piechoty. Wśród mieszkańców Leszna krążyły pogłoski, że Niemcy wysadzą w powietrze budynki urzędowe. Obawiano się bardzo o los internowanych w obozie w Żaganiu, a i oni sami oczekiwali zwolnienia, które jednak nie nadchodziło15.
Od końca lutego do końca czerwca 1919 roku zginęło na froncie Grupy „Leszno” piętnastu żołnierzy polskich, a pięciu zmarło na skutek odniesionych ran16.
Ludność niemiecka Leszna z niepokojem oczekiwała zawarcia traktatu. Nauczyciel Otto Kayser tak ten okres wspomina:
(…) wszystkie trudy, dzielna obrona, oraz wszystkie bolesne ofiary poniesione
przez synów tego miasta i innych ochotniczych bojowników – miały być daremne.
Jeśli wrogie mocarstwa zamierzały ustalić granice według narodowości, to czyż wo-

14

S. J e l l e n t a, Walki o Rawicz i Leszno…, s. 22-23; A. H a n y ż, Udział powiatu gostyńskiego…, s. 116; Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919), red. B. Polak,
Kościan 1999, s. 278; S. M a l e p s z a k, Bukówiec Górny…, s. 199. S. Ratajczak pochodził
z Leszna; J. W a w r z y n i a k, Osieczna w Powstaniu…, s. 46; t e n ż e, Pawłowice i gmina
Krzemieniewo w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Krzemieniewo-Leszno 2007, s. 24;
P. A n d e r s, Miejsca pamięci…, s. 70; A. F o r n a l s k i, Mieszkańcy Ziemi Przemęckiej
w walce…, s. 71.
15
S. J e l l e n t a, Walki o Rawicz i Leszno…, s. 23; B. Ś w i d e r s k i, Ilustrowany opis
Leszna…, s. 97-100.
16
A. H a n y ż, Udział powiatu gostyńskiego…, s. 119 i 159-167; S. J a n k o w i a k, P. B au e r, Ziemia gostyńska…, s. 138-139.
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la ludu była jeszcze mało wyraźna?. Traktat wersalski był jednak dla pokonanych
Niemiec i dla naszego miasta wyrokiem”17.

28 czerwca 1919 roku w Wersalu został podpisany traktat pokojowy
kończący I wojnę światową. W myśl artykułu 27 określającego granice Niemiec, ich przebieg z Polską, na interesującym nas odcinku południowozachodniej Wielkopolski, miał być następujący: od miejsca, w którym granica administracyjna Poznańskiego przecina rzekę Barycz [koło Uciechowa];
stamtąd ku północnemu zachodowi granicą administracyjną Poznańskiego aż
do punktu, gdzie granica ta przecina linię drogi kolejowej Rawicz-Wąsosz;
stamtąd aż do punktu, gdzie granica administracyjna Poznańskiego przecina
drogę Rydzyna-Czernina, przechodząc jednak na zachód od Trzebosza i Jabłonny; następnie granicą administracyjną Poznańskiego aż do punktu zetknięcia się ze wschodnią granicą administracyjną powiatu wschowskiego [na
wschód od Olbrachcic]; dalej ku północnemu zachodowi aż do punktu, który
będzie obrany na drodze między Kargową i Kopanicą – linia będzie zaznaczona na miejscu, przejdzie na zachód od miejscowości: Dębowa Łęka,
Brenno, Wieleń Zaobrzański, Kaszczor, Kębłowo, i na wschód od miejscowości: Olbrachcice, Bukowe [Buczyna], Lgiń, Wijewo, Łupice, Świętno18.
Obszary opanowane przez powstańców uznano oficjalnie i formalnie
za przynależne do państwa polskiego, natomiast przyznane Polsce części
Pomorza i skrawki Wielkopolski, w tym: Leszno, Święciechowa, Rydzyna,
Bojanowo i Rawicz miały zostać przejęte dopiero po ratyfikacji traktatu
przez niemieckie Zgromadzenie Narodowe (nastąpiło to 10 stycznia 1920
roku). Na terenie powiatu wschowskiego traktat pozostawiał Osową Sień
(Röhrsdorf) po stronie polskiej, a Wijewo przyznawał Niemcom. Z tym faktem nie chcieli się pogodzić zarówno niemieccy mieszkańcy Osowej Sieni,
jak i Polacy w zajętym przez powstańców Wijewie19.
Nie wszyscy Niemcy jednak chcieli przyjąć fakt podpisania traktatu
pokojowego do wiadomości. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca na naradzie
dowództwa niemieckich jednostek, które odbyło się w Rydzynie, rozważano,
czy natarcia nie przeprowadzić na własną rękę. Większość zebranych poparła
17

O. K a y s e r, Erlebnisse beim Grenzschutz in Lissa, „Grenzmärkische Heimatblätter”
1942, t. 18, z. 2, s. 92, tłumaczenie A. Borowski.
18
S. Z a j c h o w s k a, Sprawa demarkacji granicy wersalskiej. (Studium geograficznohistoryczne), [w:] Problem polsko-niemiecki w Traktacie Wersalskim, red. J. Pajewski, Poznań 1963, s. 300-301; S. S i e r p o w s k i, O Powstaniu Wielkopolskim …, s. 213-219.
19
A. C z u b i ń s k i, Powstanie…, s. 300; Rewindykacja Pomorza i Wielkopolski 1920 r.
Wybór dokumentów wojskowych, oprac. B. Polak, Koszalin 1999, s. 106. W uzupełnieniu do
układu z 25 listopada 1919 roku między Polską a Niemcami, zawartego w Paryżu w styczniu
1920 roku, uzgodniono w pkt. 3: „Co do miejscowości Osowa Sień (Röhrsdorf) ugodzono
się, że do ostatecznej decyzji pozostanie przy Niemczech”; B. R a t a j e w s k a, Polscy
mieszkańcy powiatu wschowskiego…, s. 95-98.
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ten pomysł, ale stanowczo sprzeciwił się dowódca batalionu kapitan Johann
von Ravenstein, oświadczając, że nie może uczestniczyć w akcji, która została zakazana przez Naczelne Dowództwo i rząd20.
Patrole Grenzschutzu nadal przekraczały jednak linię demarkacyjną
i urządzały zasadzki.

Obelisk upamiętniający ofiary wydarzenia z 2 lipca 1919 roku,
wzniesiony w 40. rocznicę zasadzki w Lesie Kąkolewskim

Do tragicznych wydarzeń doszło 2 lipca. Po południu, około 14.30,
w starciu patroli w okolicach Nowej Wsi poległo trzech żołnierzy niemieckich. W tym czasie w Trzebani odbywała się odprawa z dowódcą II batalionu
6. pułku strzelców wielkopolskich, porucznikiem Adamem Kocurem, który
poinformował zebranych o podpisaniu przez Niemcy traktatu pokojowego
i o porozumieniu, jakie zawarto 1 lipca między dowództwem niemieckim
i polskim. Po odprawie, około 16.00, wracali powózką do Pawłowic: porucznik A. Kocur oraz dowódcy kompanii podporucznik Leon Włodarczak i podporucznik Wacław Andrzejewski. Nie spodziewając się ataku, jechali Lasem
Kąkolewskim – drogą, która była oddalona o około 4 km od linii demarkacyjnej. Zbyt późno zauważyli niemiecką zasadzkę. Padły strzały. Podporucz20

B. P o l a k, Front południowo-zachodni…, s. 52-57; A. C z u b i ń s k i, Z. G r o t, B. M iś k i e w i c z, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Zarys dziejów, Warszawa-Poznań 1979,
s. 358-363.
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nik Andrzejewski został zabity na miejscu, a podporucznik Włodarczak ciężko ranny, dobity kolbami karabinów. Ranny porucznik A. Kocur i woźnica,
szeregowy Walenty Ciesielski, zdołali zbiec21.
W nocy z 3 na 4 lipca 11. kompania stacjonująca we Włoszakowicach
przeprowadziła akcję odwetową, która niemal doprowadziła do zajęcia Zbarzewa. Pluton dowodzony przez Ignacego Lewandowskiego (40 żołnierzy)
zaatakował folwark w Zbarzewie, ale napotkawszy bardzo silny opór, wycofał się22.
1 lipca zniesiono granicę między państwem polskim a terenami wyzwolonymi przez powstańców. 9 lipca Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
zniósł stan wyjątkowy na terenie Wielkopolski, nie dotyczyło to jednak pasa
o szerokości dwudziestu kilometrów na zapleczu polsko-niemieckiej linii
bojowej. 29 lipca 6. pułk strzelców został wycofany z linii frontu i przeszedł
do rejonu Kościan-Śmigiel. Jego miejsce zajął 1. pułk strzelców (późniejszy
55. pułk piechoty)23.
Nie było jednak spokojnie, 2 lipca około godz. 22.00 artyleria niemiecka ostrzelała rejon Miejskiej Górki. W odpowiedzi artyleria polska oddała kilka strzałów w kierunku Rawicza. Po chwili Niemcy rozpoczęli na
całym odcinku rawickim ostrzał, który trwał do około 2.00 w nocy. Nie wyrządził jednak większych szkód. Następnego dnia wyjaśniono przyczynę
niemieckich działań. Okazało się, że polski patrol koło wsi Kawcze zaatakował patrol niemiecki i poległo siedmiu żołnierzy. Po tym incydencie z jednej
i drugiej strony odczuwano potrzebę wzajemnego porozumienia. Do rozmów
doszło 11 sierpnia w oberży w Sikorzynie. Wzięli w nich udział starosta rawicki (urzędujący tymczasowo w Jutrosinie) Metody Stelmachowski i landrat
rawicki Günther24.
Internowani w Żaganiu Polacy, 59 z Leszna i około 40 z innych miejscowości, zabiegali o uwolnienie za pośrednictwem polskiego poselstwa
i przedstawiciela Misji Międzysojuszniczej w Berlinie, którym był generał
Charles Joseph Dupont. Generał zażądał od władz niemieckich widzenia się
z internowanym mecenasem Adamem Ruszczyńskim z Leszna. 31 lipca
A. Ruszczyński, eskortowany przez porucznika Hermanna, wyjechał z Żaga21

S. J a n k o w i a k, P. B a u e r, Ziemia gostyńska…, s. 81-82; J. W a w r z y n i a k,
Osieczna w Powstaniu…, s. 47-48.
22
E. Ś l i w i ń s k i, Niespokojna linia demarkacyjna, [w:] Wielkopolskie drogi do niepodległości. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Historie lokalne, red. O. Bergmann i E. Wojcieszyk, Warszawa-Poznań 2018, s. 165-166.
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A. C z u b i ń s k i, Powstanie…, s. 299-301; B. P o l a k, Front południowo-zachodni…,
s. 57-58.
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Z. Z a k r z e w s k i, Walki o Rawicz. Wspomnienia z powstania ks. Zdzisława Zakrzewskiego, Leszno 1922, s. 54-56. Podczas ostrzału Rawicza ranny w rękę został gen. mjr Freiherr von Lüttwitz – dowódca niemieckiego odcinka frontu. Tu też omówienie negocjacji
w Sikorzynie.
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nia do Berlina. Tu spotkał się najpierw z polskim konsulem doktorem Karolem Rosem. Następnego dnia obaj zostali przyjęci w ambasadzie francuskiej
przez generała Duponta. Po półtoragodzinnej rozmowie generał oświadczył,
że internowani zostaną niebawem zwolnieni. A. Ruszczyński wrócił nazajutrz, pod eskortą, do obozu w Żaganiu, przekazując internowanym dobre
wiadomości. Internowanych zwolniono 5 sierpnia. Kilka dni później Ruszczyński wyjechał do Poznania, przedstawiając polskim władzom sytuację
Polaków na terenach poza linią demarkacyjną25.
6 i 10 sierpnia Niemcy ostrzelali Kąkolewo z moździerzy i karabinów
maszynowych. Były to jednak już ostatnie poważniejsze incydenty w tym
rejonie, bowiem od 6 do 8 sierpnia garnizon w Lesznie opuściło pięć długich
pociągów z ponad 4 000 żołnierzy oraz transport z 35 działami i miotaczami
min26.
18 sierpnia pod Dubinem poległ Walenty Gruszkiewicz27.
We wrześniu przybyła do Leszna francuska komisja z Wrocławia celem stwierdzenia, czy wszyscy internowani wrócili do domów28.
9 września 1919 roku w Warszawie sporządzono wytyczne dla delegacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego udającej się na konferencję
do Berlina, dotyczącą rewindykacji przyznanych Polsce terenów.
Wynikiem pertraktacji było zawarcie 25 listopada umowy polskoniemieckiej „o wycofaniu wojsk z odstąpionych obszarów i oddaniu zarządu
cywilnego”. Umowę podpisali: ze strony polskiej podsekretarz stanu w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej doktor Zygmunt Seyda, a ze strony niemieckiej podsekretarz stanu doktor Edgar Haniel von Haimhausen. W wyniku umowy, mającej wyraźnie kompromisowy charakter, ustalono, iż na terenie Wielkopolski i Śląska Średniego przejęcie obszarów nie będzie trwało
dłużej niż trzy dni. Natomiast obszar Pomorza podzielono na strefy dzienne.
W umowie zapisano punkt V 7d, że „szczegóły przejęcia stref, ochrony własności i porządku publicznego ułożą miejscowe dowództwa odchodzących
wojsk niemieckich z dowództwami wkraczających wojsk polskich”. W punkcie VI c zapisano: „Wycofującym się oddziałom niemieckim wolno tylko to
zabrać ze sobą, co do oddziału należy, oraz takie zapasy żywnościowe, które
odpowiadają normalnemu zaprowiantowaniu tych oddziałów”29.
25

B. Ś w i d e r s k i, Ilustrowany opis Leszna…, s. 102-103; E. Ś l i w i ń s k i, Stanisław
Świderski, Józef Górecki, Adam Ruszczyński, „Przegląd Wielkopolski” 2018, nr 3, s. 47-48.
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B. P o l a k, Front południowo-zachodni…, s. 57; J. W a w r z y n i a k, Osieczna w Powstaniu…, s. 49.
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A. G r z e l a k, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-1919, Jutrosin 2012,
s. 43.
28
B. Ś w i d e r s k i, Ilustrowany opis Leszna…, s. 105-106.
29
Rewindykacja Pomorza i Wielkopolski 1920 r. Wybór dokumentów wojskowych, oprac.
B. Polak, Koszalin 1999, s. 17-19 oraz dokument nr 20, s. 93-103. Paryż 25 listopada 1919
roku: Umowa polsko-niemiecka o wycofaniu wojsk z odstąpionych obszarów i oddanie za-
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Żołnierze 1. pułku rezerwowego strzelców wielkopolskich w okolicach Kaszczoru,
październik 1919 roku. Fot. ze zbiorów prywatnych

W Lesznie na początku grudnia, gdy już stało się pewne, że miasto
będzie polskie, utworzył się tajny komitet mający czuwać nad bezpieczeństwem obywateli i mienia. Powołano trzy komisje: wojskową, opieki nad
budynkami publicznymi i ich inwentarzem oraz aprowizacyjną, pod przewodnictwem doktora Bronisława Świderskiego, mającą za zadanie przygotować uroczyste przejęcie wojska i władz polskich30.
Również los Rawicza do ostatniej chwili nie był pewny. Niemcy poruszali wszystkie sprężyny w Berlinie i w Paryżu, żeby nie stracić miasta.
Ofiarowywali nawet ustępstwa terytorialne na Pomorzu. Ta niepewność co
do ostatecznych losów Rawicza utrzymywała się do drugiej połowy grudnia.
Dopiero w końcu grudnia zaczęły się pojawiać w prasie informacje o przejęciu miasta przez wojska polskie31.
Jeszcze 9 stycznia 1920 roku aresztowany został w Lesznie Marcin
Raszewski, którego posądzono o szpiegostwo na rzecz Polski względnie korządu cywilnego. [Po włączeniu w skład Wojska Polskiego – 2. Dywizja Strzelców Wlkp.
została przemianowana na 15. Wielkopolską Dywizję Piechoty, a 3. Dywizja Strzelców
Wlkp. na 17. Wielkopolską Dywizję Piechoty].
30
E. Ś l i w i ń s k i, Uroczystości powrotu Leszna do Polski 17-18 stycznia 1920 r., [w:]
Wielkopolskie drogi do niepodległości. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Historie lokalne, red. O. Bergmann, E. Wojcieszyk, Poznań-Warszawa 2018, s. 170-171.
31
Z. Z a k r z e w s k i, Walki o Rawicz…, s. 57.
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alicji. Wywołało to duży niepokój wśród leszczyńskich Polaków. Raszewskiego wywieziono do więzienia śledczego w Berlinie. Został zwolniony
dopiero po kilkutygodniowych staraniach32.
10 stycznia 1920 roku Niemcy ratyfikowały traktat wersalski. W myśl
zawartych umów wkraczanie oddziałów Wojska Polskiego na przejmowane
tereny rozpoczęło się 17 stycznia. Zgodnie z rozkazami oddziały 3. Dywizji
Strzelców Wielkopolskich zajęły: Kępno, Zduny, Rawicz i Leszno, a tereny
od linii kolejowej Leszno-Wschowa aż do Ujścia nad Notecią – oddziały
2. Dywizji Strzelców Wielkopolskich.
Ciężkie chwile przeżywali Polacy z Wijewa i Radomyśla, kiedy to
w nocy z 16 na 17 stycznia 1920 roku żołnierze polscy wycofali się do sąsiedniego Brenna, a rankiem wkroczył oddział wojska niemieckiego33.
Zorganizowany Front Wielkopolski został zlikwidowany dopiero
w marcu 1920 roku, po przejęciu całości ziem przyznanych Polsce34.
Polscy działacze z Wijewa nie zaprzestali jednak starań o zmianę decyzji traktatu. Ostatecznie zabiegi zarówno władz polskich, jak i miejscowej ludności, zakończyły się powodzeniem. Pod koniec maja przyjechała do Wijewa
grupa członków Międzynarodowej Komisji Granicznej. Byli to przedstawiciele: Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, którzy zapoznali się na miejscu
z sytuacją i argumentami na rzecz przyznania tych terenów Polsce.
Ostatecznego ustalenia granicy dokonano w lipcu. Postanowiono odstąpić Polsce Wijewo i Potrzebowo, a do Niemiec przesunąć Dębową Łękę
i Osową Sień. 17 lipca 1920 roku oddział Grenzschutzu i przedstawiciele
niemieckiej administracji opuścili Wijewo. Po chwili wkroczył oddział żołnierzy polskich, obsadzając także Potrzebowo i Radomyśl. Wszystkie miejscowości powiatu wschowskiego, które przyznano Polsce, weszły w skład
powiatu leszczyńskiego35.
32

B. Ś w i d e r s k i, Ilustrowany opis Leszna…, s. 108. Autor uważa, że o uwolnieniu Raszewskiego zdecydował nakaz wydany przez polskie władze wojskowe dotyczący opuszczenia Leszna przez trzech wpływowych obywateli niemieckich: Emiliana Schneidera (właściciel młyna), pastora Wilhelma Willigmanna i gospodarza Twelsinga z Wilkow, do czasu aż
Raszewski nie wróci do domu.
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Rewindykacja…, s. 20, 124-143. Rozkaz operacyjny nr 4 Dowództwa Grupy Zachodniej
w sprawie przeprowadzenia rewindykacji…, z 14 stycznia 1920 roku, wyznaczając miejscowości do zajęcia nakazywał: (…) „równocześnie oddając Niemcom Filopol [obecnie Filipowo], Waldheim [obecnie Radomyśl] i Wijewo”; E. Ś l i w i ń s k i, Uroczystości powrotu
Leszna do Polski…, s. 72-176.
34
B. P o l a k, Front Wielkopolski 1919-1920, Leszno 2008, s. 176-178, dokument nr 47,
Poznań 8 marca 1920 roku – Rozkaz Nr 24 Dowództwa Frontu Wielkopolskiego. „Front
Wielkopolski likwiduje się… [podpisał] Dowódca Frontu / Dowbor-Muśnicki / Generał
Broni”.
35
„Orędownik Powiatu Leszczyńskiego”, 1920, nr 53; B. R a t a j e w s k a, Polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego…, s .95-101; S. S i e r p o w s k i, O Powstaniu Wielkopolskim…, s. 219-224.
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