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Michał Wenklar: Wróg Niemiec,
przyjaciel Polaków
Bez przesady można stwierdzić, że Ferdynand Foch
odegrał kluczową rolę w zwycięstwie strony alianckiej
na froncie zachodnim I wojny światowej.

Brał udział w powstrzymaniu błyskawicznej ofensywy niemieckiej we
wrześniu 1914 r., w czasie bitwy nad Marną, a następnie dowodził
w październiku i listopadzie północnym zgrupowaniem armii,
powstrzymując na polach Flandrii i Pikardii dążących do francuskiego
wybrzeża Niemców.

Atak, atak, atak

Był zwolennikiem ofensywnej taktyki, którą dobrze oddaje jego najczęściej
chyba cytowana wypowiedź:

„Moje lewe skrzydło odstępuje, prawe jest okrążone, sytuacja
wyśmienita, atakuję w centrum”.

Taktyka ta powodowała jednak znaczne straty, stąd w kolejnym okresie
Wielkiej Wojny Foch został odsunięty od dowodzenia.

Powrócił w kwietniu 1917 r. i został szefem sztabu generalnego u boku
Philippe’a Pétaina. Dowodził francusko-angielskim korpusem posiłkowym,
idącym na pomoc Włochom po klęsce pod Caporetto, a w kwietniu 1918 r.
został głównodowodzącym wojsk alianckich na terenie Francji.
Awansowany w sierpniu 1918 r. do stopnia marszałka, poprowadził
ostatnią kontrofensywę przeciw Niemcom, która zakończyła się



podpisaniem zawieszenia broni w Compiègne. Reprezentował później
Francję w czasie obrad kongresu paryskiego, dążąc do jak
najpoważniejszego osłabienia państwa niemieckiego.

Przyjaciel Polaków

Jako nieprzejednany wróg Niemiec był Foch przyjacielem Polaków. Na
kongresie pokojowym popierał polskie roszczenia. Przypieczętował sukces
powstania wielkopolskiego, żądając zatrzymania niemieckiej
kontrofensywy, uznając powstańców za część sił ententy i dopisując do
traktatu rozejmowego z Trewiru punkt o przerwaniu walk również
w Wielkopolsce.

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl
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