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* * *

Dzień dzisiejszy był świętem dzieci. Nieprzejrzane mnóstwo dzieci naszych, tak chłopców, 
jak dziewcząt, składało hołd Paderewskiemu i w jego dostojnej osobie zmartwychwstającej 
Ojczyźnie. Pochód, który trwał około dwóch godzin, przesuwał się wśród nieustannych 
okrzyków, wśród odgłosu pieśni narodowych przed Bazarem. Dzieci, które postępowały 
pod wodzą księży proboszczów poszczególnych parafii i nauczycieli, i nauczycielek, mogło 
być około 20 tysięcy. Widok był zarówno wspaniały, jak do głębi wzruszający. Niezliczo-
ne mnóstwo sztandarów i chorągwi narodowych niesionych przez defilującą, śpiewającą 
i wznoszącą okrzyki dziatwę nadawało pochodowi charakter szczególnie uroczysty i radosny 
zarazem. Była to niezwykle piękna i podniosła manifestacja. Publiczność zebrała się wprost 
w nieprzebranej liczbie. Obie strony ulicy były nabite widzami. Odważniejsi powchodzili na 
drzewa na alejach. Nawet dachy tramwajów, które chwilami kursować nie mogły, były za-
jęte. Mimo to wszystko odbyło się składnie, bez najmniejszego wypadku, dzięki samodyscy-
plinie publiczności i sprawności Straży Obywatelskiej, która nad porządkiem czuwała. (…)

P lotka

„Posener Tageblatt” otrzymuje następujący telegram z Gdańska: „Z tutejszych narodowych kół 
niemieckich przesłano rządowi niemieckiemu następujące informacje: Korpus polski ląduje. 
Wojska polskim duchem ożywione Gdańska przechodzą do niego. Miasto obsadzają. Niemiec-
ki lud, niemiecki rząd znajdują się wobec dokonanego faktu.
Uchwałę taką powzięto wczoraj, w dzień pierwszego święta, na tajnem posiedzeniu Polaków 
w Gdańsku pod przewodnictwem Paderewskiego, Korfantego, Kubaczsa (?!) i szefa misji an-
gielskiej. Francuscy, angielscy i polscy żołnierze garnizonu gdańskiego byli obecni. Plan ten 
ma być przeprowadzony w najbliższych dniach. Komisja jedzie w drugie święto do Poznania, 
spotyka się tam z wysłannikami z Szwajcarji: Rzeczpospolita Polska pod Paderewskim jako 
prezydentem zostanie ogłoszoną.
Gdańsk, Zachodnie Prusy, Poznańskie, Pomorze aż do Słupska mają być przyłączone do Polski”.
W całej tej wiadomości podanej przez „Posener Tageblatt” nie ma słowa prawdy.

T elegramy

Zaprzeczenie posła Korfantego. Poznań, 27 grudnia, Biuro Wolffa ogłasza następujący telegram: 
Z powodu wiadomości alarmujących, które „Posener Tageblatt” rozpowszechniał w piątek 
rano w wydaniu popołudniowem, a które się przyczynia do zaniepokojenia ludności dotych-
czas żyjącej w pokoju, decernent prezydium policji Blankertz udał się do Naczelnej Rady 
Ludowej, do komisarza Korfantego i prosił go o oświadczenie, czy i na ile wiadomości alar-
mujące polegają na prawdzie.
Pan Korfanty dał następujące oświadczenie:
Nieprawdą jest, że w Gdańsku wylądował polski korpus ekspedycyjny.
Nieprawdą jest, że wojska w Gdańsku usposobione po polsku przeszły do obozu przeciwnego.

Tablica 3. 

Straż Ludowa b. zaboru pruskiego (2)

1. Opaska naramienna.
2. Komendant dzielnicowy (lub adiutant sztabu okręgu czy kwatermistrz Naczelnej Komendy), Poznań, 3 maja 1919 r.

3. Komendant Dzielnicy Poznań-Wilda, w czapce i płaszczu kroju wg wz. 1917, Poznań, styczeń–kwiecień 1919 r.
4. Szeregowy w kurtce wz. 1915 i czapce podoficerskiej (zwraca uwagę brak pasa głównego na kurtce  

i brak pasa przy 7,92 mm kb Mausera wz. 88), obchody święta 3 Maja, Poznań, 3 maja 1919 r.
5. Szeregowy w kurtce wz. 1915 i furażerce wz. 1910, jw.
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Nieprawdą jest, że w Gdańsku odbyło się tajne zebranie Polaków pod przewodnictwem  
Paderewskiego, Korfantego i naczelnika misji angielskiej (…).
Nieprawdą jest, że w najbliższych dniach ma być wykonany plan postawienia narodu nie-
mieckiego przed faktami dokonanemi.
Raczej my Polacy zajmujemy to stanowisko, że konferencja pokojowa ma rozstrzygnąć o losie 
dzielnic polskich. Decyzji tej konferencji ludność polska się podda.
Zmyślona jest wiadomość, że do Poznania przybędzie delegacja polska ze Szwajcarji i że ma 
się proklamować Rzeczpospolita z Paderewskim jako prezydentem.

Zapiski meteorologiczne

Przepowiednia powietrza o godz. 12 w południe: w sobotę w wielkiej części pochmurno, bez 
znacznych opadów, w nocy mróz, w ciągu dnia cokolwiek cieplej.

„Dziennik Poznański”, sobota 28 grudnia 1918 roku

Zaburzenia w Poznaniu

Miasto nasze, które od samego początku rewolucji zachowało ład i porządek, wczoraj stało się 
widownią walk i krwi rozlewu. A także dzisiaj przed południem gorączkowy ruch panujący 
na ulicach, mianowicie w śródmieściu, na placu Wilhelmowskim i wiodących do niego uli-
cach obsadzonych przez żołnierzy mających na czapkach odznaki polskie i rewidujących prze-
chodzących wojskowych niemieckich, czy nie mają broni przy sobie, nadaje sytuacji charakter 
nie tyle groźny, co niepokojący. Wiemy przecież, że nasze wojska żadnej awantury nie spro-
wokują. Nie wiemy jednak, co zamierza strona przeciwna, a przede wszystkiem, jakie zamiary 
mają nieodpowiedzialne żywioły niemieckie, które wywołały pożałowania godne zajścia.
Rozpoczęły się one o godz. 3 na Łazarzu, gdzie zaczęto zdzierać chorągwie koalicyjne i polskie, 
następnie przeniosły się one do miasta. Strzelano z landszafty, poczty i z domu położonego 
naprzeciwko akademii na zamek, gdzie był odwach polski, który też na ogień odpowiadał. 
Następnie nadeszły dwie kompanie Straży Ludowej i zajęły zamek. Z landszafty strzelano 
z karabinów maszynowych do zamku i na patrole uliczne. Trwało to mniej więcej do godz. 8. 
O pół do 9 nadszedł rozkaz z komendantury, by wojsko wróciło na forty, co też uczyniono. 
W gmachu Naczelnej Rady Ludowej około godz. 5 pojawił się uzbrojony po zęby oddział 
żołnierzy z oficerem na czele i zrywał umieszczone na gmachu chorągwie koalicyjne. Podobne 
zajścia miały miejsce w gmachu Banku Związku Spółek Zarobkowych przy ulicy Wilhel-
mowskiej, gdzie wtargnęła uzbrojona tłuszcza żołnierska, zdemolowała lokale bankowe i po-
zdzierała chorągwie angielskie i amerykańskie. Przy sposobności tej padły strzały w kierunku 
jednego z dyrektorów banku, który jednakże szwanku nie poniósł. Chorągwie koalicyjne po-
darto na strzępy, połamano drzewca, podeptano i wyrzucono na ulicę. Niemcy zaczęli strzelać 
z karabinów maszynowych i broni ręcznej.
Jako cel służył Bazar, siedziba Paderewskiego i misji wojskowej angielskiej. Liczne domy noszą 
ślady uszkodzeń od gęsto padających strzałów. W Bazarze potrzaskane są okna w mieszkaniu 
Paderewskiego. Wojska złożone z Polaków, trzymające się z początku w rezerwie, ostatecznie 

Tablica 4. 

Straż Ludowa b. zaboru pruskiego (3)

1. 7,92 mm karabin systemu Mausera, wz. 88 z ładownicą.
2. Goniec Kompanii Pogorzelskiej Baonu Koźmińskiego, pocz. 1919 r.

3. Podoficer poznańskiego oddziału, powitanie Komisji Międzysojuszniczej na dworcu kolejowym w Poznaniu,  
1 marca 1919 r.

4. Szeregowy w mundurze niemieckiego marynarza z Kompanii Pogorzelskiej Baonu Koźmińskiego, pocz. 1919 r.
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odpowiedziały gęstym ogniem. Wywiązała się stąd regularna potyczka. Po kilku minutach strze-
lanina ustała. Nastąpiła bowiem pomiędzy stronami ugoda, według której obie strony miały 
cofnąć wojska. Przedstawiciel niemieckiej rady żołnierskiej Blankertz wręcz przyznał, że nie-
mieccy żołnierze tutejszego pułku szóstaków zajścia całe sprowokowali, i obiecał surowo ukarać 
prowokatorów. Mimo to Niemcy po mniej więcej godzinnej przerwie na nowo rozpoczęli strze-
laninę. Ogień był bardzo gęsty, bo pracowały karabiny maszynowe, lecz trwał tylko kilka minut. 
Nareszcie udało się przywrócić względny spokój. Na uwagę zasługuje fakt, że generał Schim-
melpieng, z którym pertraktowała misja wojskowa angielska i przedstawiciele Naczelnej Rady 
Ludowej, solidaryzował się z zaopatrywaniem prowokatorów, zaznaczając, że żyjemy przecież 
w Prusach i że wobec tego nie można tolerować chorągwi nieprzyjacielskich. „Zresztą – oświad-
czył – nie znamy Polaków w Poznaniu”. Wobec tego uznali Anglicy i Polacy dalszą rozmowę za 
bezcelową i opuścili komendanturę. Koalicja powiadomiona została o wypadkach.
Na dworcu rozbrojono Heimatschutz około godz. 12 w nocy. Pociąg z urlopnikami, którzy 
częściowo wydali broń, wypuszczono. Gdy pociąg ruszył, urlopnicy poczęli rzucać granatami 
ręcznemi, na co ze strony polskiej odpowiedziano ogniem danym z wagonów. Około godz. 2 
Polacy obsadzili dworzec i zdobyli 15 karabinów maszynowych. O godz. 6 rano rozbrojono 
pociąg wiozący kilka wagonów Grenzschutzu z Wrocławia. Grenzschutz po rozbrojeniu ode-
słano do Wrocławia z powrotem. O godz. 7 rano zatrzymano pociąg z urlopnikami jadący 
z Torunia. Urlopnikom odebrano broń i pozwolono na dalszą podróż.
W chwili, gdy przeglądamy korektę niniejszego artykułu, przenikają z ulicy odgłosy strzałów 
karabinowych.

„Dziennik Poznański”, niedziela 29 grudnia 1918 roku

Sprawozdania naocznych świadków

Strzelanina na ulicy Rycerskiej. Piszą nam z miasta: Byłem wczoraj naocznym świadkiem zajść 
przy ul. Rycerskiej. Miałem zamiar udać się z rodziną do teatru, lecz doszły mnie posłuchy 
o strzelaninie na ulicach. Aby się przekonać, co w tem jest prawdy i czy można bez obawy 
udać się do teatru, poszedłem ulicą Rycerską ku Bazarowi. Dotarłem jednak tylko do połowy 
placu Wilhelmowskiego, gdyż dalsza droga była przez Straż Obywatelską odgrodzona. Wróci-
łem tedy ku domowi, lecz uszedłem zaledwie 20 kroków na ulicy Rycerskiej, gdy zauważyłem 
zbliżający się z ulicy Berlińskiej oddział żołnierzy niemieckich, którzy zatrzymali się u wylotu 
ulicy Rycerskiej. W tej chwili rozległa się komenda i posypał się grad kul z karabinu maszyno-
wego wzdłuż ulicy. Zrazu myślałem, że strzelają tylko w powietrze dla postrachu, i zatrzyma-
łem się na chodniku, aby zobaczyć, co z tego wyniknie. Lecz po kilku sekundach dano drugą 
salwę, a kule świsnęły mi tuż koło nogi i przedziurawiły papier leżący przy chodniku.
Wtenczas schroniłem się na próg Biblioteki Wilhelma, gdzie przeczekałem dalszą kanonadę. 
Razem do dziesięciu salw.
Zaznaczam, że do strzelaniny nie było najmniejszego powodu. Ulica była prawie pusta, tylko 
nieco przechodniów, przeważnie pań, znajdowało się na chodnikach. Nigdzie nie było żadnego 

Tablica 5. 

P iechota. Poznański Ochotniczy Batalion Śmierci

1. Poczet chorągwiany batalionu w trakcie uroczystości z okazji zjednoczenia Wojska Polskiego, Warszawa, kwiecień 1919 r.
2. Kurtka i czapka kapitana batalionu, wz. 1917 (zwraca uwagę częściowe obszycie wężykiem oficerskim kołnierza kurtki), 

obok obszycie kołnierza kurtki innego oficera.
3. Kurtka i czapka podpułkownika Feliksa Józefowicza, lato 1919 r., obok naramiennik wz. 1917  

z oznakami stopnia podpułkownika.
4. Kurtka i czapka kapitana Jana Tomaszewskiego, dowódcy batalionu, Litwa, maj 1919 r.,  

obok naramiennik jw. z oznakami stopnia kapitana.
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zbiegowiska lub jakiejkolwiek prowokacji. Co spowodowało żołnierstwo do tego zamachu na 
spokojnych przechodniów, jest wręcz nie do wytłumaczenia. Nie było przecież żadnego napast-
nika lub przeciwnika, jak to np. w Berlinie miało miejsce. Zależało tylko na prowokacji.

„P osener Tageblatt”

Hakatystyczny organ regencji poznańskiej potwierdza, że pochód żołnierzy niemieckich z puł-
ku 6-go grenadjerów i 20-go artylerji polnej zrywał chorągwie angielskie, francuskie, amery-
kańskie i włoskie na św. Marcinie, na Berlińskiej itd. O przyczynach zajść pisze „Tageblatt”:
„Należy z całym naciskiem wskazać na to, że wyzywające wywieszenie nieprzyjacielskich 
chorągwi przez różnych Polaków, obrażające uczucia niemieckie, było przyczyną właściwą 
ubolewania godnych zajść”.
Polskich chorągwi rzekomo nie zdzierano. „Tageblatt” potwierdza, że na Berlińskiej wtargnęli 
żołnierze niemieccy do mieszkania prywatnego, by zerwać chorągwie koalicji, tak samo cho-
rągiew amerykańską w Alejach. Kto wywołał strzelaninę, niewinny „Tageblatt”, który jeszcze 
wczoraj puszczał „wieści tatarskie”, nie wie. Strzał oddany na ulicy Berlińskiej ze strony „nie 
dającej się stwierdzić” spowodować miał dalszą strzelaninę ze strony polskiej. Wiadomość 
notorycznie nieprawdziwa, co stwierdza nasz naoczny świadek, który sam stojąc w ogniu 
niemieckim, naliczył cały szereg salw prowokatorskich.
Jak się dowiadujemy, „Posener Tageblatt” został dziś zawieszony.

Kto pierwszy strzelał?

Naoczny świadek pisze nam: „Posener Tageblatt” przyznaje, że powodem zaburzeń był pochód 
6. Pułku Grenadierów i 20. Pułku Artylerji, i ubolewa nad tem. Natomiast nic nie wspomina 
o głównym momencie prowokacyjnym, tj. że pochód ten maszerował przez miasto z karabi-
nami maszynowemi i zupełnie pod bronią. Wywieszenie chorągwi koalicyjnych na przyjęcie 
delegatów koalicyjnych nie jest żadną prowokacją. Bajka o powitaniu pochodu niemieckiego 
z balkonu przez Polaka wołaniem „Jeszcze Polska nie zginęła” jest zmyślona. Stwierdzono bez 
najmniejszej wątpliwości, że pierwszy strzał padł ze strony niemieckiej. Kulomiot ustawiony 
w prezydium policji ostrzeliwał plac Wilhelmowski. Około pół do siódmej znowu karabin 
maszynowy strzelał na plac ostrymi nabojami i ranił osoby cywilne. Posłane do obsadzenia 
zamku na rozkaz komendantury dwie kompanie Straży Ludowej opuściły zamek po pew-
nym czasie na rozkaz tejże komendantury, by wrócić na swoje forty. Gdy dwie te kompanie 
przechodziły Berlińską na plac Wilhelmowski, w chwili, gdy ostatnie szeregi minęły gmach 
prezydium policji, z gmachu tego ziać począł karabin maszynowy na tyły owych kompanii, 
raniąc kilkudziesięciu polskich żołnierzy i zabijając sześciu.

Zerwanie sztandaru amerykańskiego przy ulicy Berlińskiej

Od mieszkańców domu przy ulicy Berlińskiej dowiadujemy się: O godz. 4.15 wtargnął od-
dział 9 do 12 żołnierzy Niemców na trzecie piętro do domu przy ulicy Berlińskiej nr. 16  

Tablica 6. 

P iechota. 1 Poznański Pułk Garnizonowy

1. Poczet chorągwiany i szeregowy kompanii honorowej pułku podczas wizyty Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,  
dziedziniec dawnego zamku cesarskiego, 25 października 1919 r.

2. Rewers chorągwi pułku z napisem:  
„Z BOGIEM W SERCU Z BRONIĄ W RĘKU / WOBEC WROGA OJCZYZNY BEZ LITOŚCI”.

3. Różne sposoby noszenia litery „P” na kołnierzach żołnierzy pułku, 25 października 1919 r.
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do mieszkania p. Mańczaka. Tu wybili oszklenie drzwi i wkroczyli do mieszkania z rewol-
werami w ręku, szukając balkonu, na którym zawieszone były sztandary. Dostawszy się na 
balkon, zerwali najpierw dwa sztandary polskie, stąd przeszli na balkon sąsiedni i zdarli 
mały sztandar amerykański, rzucając go na ulicę. W domu prócz służącej nikogo nie było. 
Sztandary żołnierze niemieccy deptali. Napadem komenderował osobnik w ubraniu cywil-
nem w butach i kamaszach oficerskich. Wychodząc, zerwali część poręczy i zabrali je z sobą 
na ulicę. Na ziemi w mieszkaniu sprawcy zgubili kokardę z barwami niemieckimi. Tyle 
naoczni świadkowie.
A zatem nieprawdą jest, że nie zrywano sztandarów polskich, jak pisze „Posener Tageblatt”. 
Nieprawdą jest, że na balkonie ktoś wołał do demonstrantów, bo w mieszkaniu nikogo nie 
było.
Zerwano także sztandar gwiaździsty przy placu Wilhelmowskim z firmy Roman May. Czynu 
dopuścił się oficer niemiecki w mundurze.

Ofiary

Ofiarą zbrodniczej prowokacji niemieckiej padł niewinnie jeden z pierwszych śp. Adam 
Nowaczewski z Łazarza, (Alejowa 10), w 18 roku życia, który idąc ulicą, podczas pierwszych 
strzałów wskoczył do sali kawiarni Hohenzollern na placu Wilhelmowskim i tu w bilardo-
wej sali padł ugodzony kulą karabinową, która przebiwszy szybę, położyła go trupem na 
miejscu.
Podoficer Stefan Gąsiorek podczas służby na posterunku został ciężko raniony od kuli kara-
binowej w nogę na placu Wilhelmowskim wczoraj o godz. 11 wieczorem, strzałem oddanym 
z górnej części miasta. Ranny leży w lazarecie Przemienienia Pańskiego. 
Liczby ogólnej ofiar dotąd podać dokładnie nie możemy. Według prawdopodobnych wersji 
jest siedmiu zabitych i kilkunastu rannych.

Strzały z gmachu Regencji  
i kościoła protestanckiego 

Dziś rano krótko po godz. 11 padły znienacka prowokatorskie strzały do przechodniów i po-
sterunków Straży Ludowej na Nowym Rynku z okien gmachu Regencji Poznańskiej. Zaalar-
mowana Straż Ludowa otoczyła gmach i odpowiedziała ogniem. Po pewnym czasie pojawiło 
się trzech parlamentariuszy niemieckich. Wskutek pertraktacji zaprzestano strzałów. Straż we-
szła do gmachu, zrewidowano zebranych tamże między nimi urzędników i zgromadzonych 
policjantów. Tych ostatnich aresztowano.
Naczelny prezes zaprzecza wprawdzie, jakoby w gmachu Regencji strzelano – śledztwo wy-
każe prawdę.
W tymże samym czasie z kościoła protestanckiego na Grobli, z tzw. Kreuzkirche, padły także 
strzały do przechodniów i posterunków. Wskutek tego aresztowano pastora oraz pewnego 
nauczyciela i odprowadzono na odwach.

Tablica 7. 

P iechota. Orkiestranci piechoty

1. Orkiestrant 1 Pułku Strzelców Wlkp. z puzonem, Poznań, plac Wilhelmowski  
(ob. plac Wolności), 26 stycznia 1919 r.

2. Orkiestrant 56 Pułku Strzelców Wlkp. z helikonem, 1920–1921 r.
3. Dobosz 56 Pułku Strzelców Wlkp. w kurtce amerykańskiej McLean wz. 1917,  

obok inny wzór łapki pozostałych orkiestrantów, 1920–1921.
4. Kapelmistrz ww. orkiestry, obok łapka z frędzlą i laska kapelmistrza.

5. Fanfarzysta 63 Pułku Piechoty Wlkp., Toruń 1921 r.
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P omoc z zewnątrz 

Na skutek telefonicznego zawezwania przybyły wczoraj około godz. 8 i 9 na wozach posiłki 
dla obrony ludności polskiej Poznania z Bnina i Kórnika w sile 150 chłopa, pod komendą 
p. Mariana Trawińskiego, i poddali się komendzie Straży Ludowej. Przybyły także posiłki ze 
Stęszewa i ze Środy.

„Kurjer Poznański”, niedziela 29 grudnia 1918 roku

Kto winien?

(…) W interesującym nas wypadku wina niemiecka jest bezsporna. Byłaby nią nawet, gdyby 
pierwszy strzał, który niewątpliwie padł ze strony niemieckiej, był padł po stronie polskiej. 
Polacy bowiem obowiązani byli wystąpić w obronie honoru swych gości. Nie mogli znieść 
spokojnie bezczeszczenia ich i swoich sztandarów. Mieli prawo odeprzeć gwałt wszelkiemi 
przystępnemi im sposobami, a więc także uzbrojoną ręką. Że w strzelaninie wyprzedzili nas 
Niemcy, szczególniejszą napawa nas satysfakcją. (…)

„Dziennik Poznański”, wtorek 31 grudnia 1918 roku

O głoszenia

Skradziono z szatni bazarowej wieczorem w niedzielę futro męskie (pokrycie czarne, kołnierz 
bobrowy) i bobrową czapkę. Ponieważ futro jest znaczone, sprzedaż będzie utrudniona. Od-
dawca futra otrzyma 300 mk. nagrody. Zgłosić się należy do Bazaru u portiera. 
Wróciłem. Przyjmuję pacjentów dnia każdego przed południem. Dr. Kantak, specjalista na 
chorobę gardła, nosa i uszu. Bydgoszcz, ul. Gdańska 8. Telefon 1142.

 „Dziennik Poznański”, wtorek 31 grudnia 1918 roku

Rozkaz do Straży Ludowej m. Poznania

Bierzemy udział w pogrzebie śp. Andrzejewskiego, ofiary w walce z wojskiem pruskiem! 
Każdy członek Straży Ludowej, obywatel jak żołnierz stawi się z opaską i bronią (o ile ją po-
siada) punktualnie o godz. 1 w południe w środę dnia 1 stycznia na podwórzu koszar 6 Pułku 
Piechoty (przy ul. Kleista), który to pułk już koszary i miasto opuścił (wejście z ulic Jadwigi, 
Nollendorfa i Bukowskiej). Członkowie, którzy się nie stawią, narażają się na wykluczenie ze 
Straży Ludowej.

Naczelna Komenda Straży Ludowej: Julian Lange, komendant; Karol Rzepecki, organizator

„Wielkopolanin”, środa 1 stycznia 1919 roku

Tablica 8. 

Rzadko spotykane sylwetki żołnierzy Wojsk Wielkopolskich

1. Strzelec Wojsk Wlkp. w maciejówce Polskiej Organizacji Wojskowej, 1919 r.
2. Strzelec Wojsk Wlkp. w hełmie wz. 1916 z orłem na tarczy, Warszawa, sierpień 1920 r.
3. Strzelec Wojsk Wlkp. w kominiarce i niemieckim obuwiu filcowym dla wartowników  

(dodatkowo zakładanym na obuwie), Bobrujsk, zima 1919–1920.
4. Oficer sztabu Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego w mundurze niemieckim (jedynie z orłem na czapce),  

Poznań, plac Wilhelmowski (ob. plac Wolności), 26 stycznia 1919 r.
5. Szeregowy rekonwalescent w furażerce amerykańskiej z orłem wz. 1917 i w ubiorze szpitalnym, 1919 r.
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Kłamliwe wieści

Pisma berlińskie w dalszym ciągu zamieszczają sensacyjne artykuły o wypadkach w Poznaniu 
i Wielkim Księstwie Poznańskiem. Artykuły te, chociaż pisane obecnie przez specjalnie wysyłanych 
sprawozdawców, nie odznaczają się większą wiarygodnością niż poprzednie wiadomości. Przede 
wszystkiem uderza w nich zamiar nadania wypadkom poznańskim charakteru antysemickiego, co 
oczywiście pozbawione jest wszelkiej zgoła podstawy. Pisze się więc o rzekomem ostrzeliwaniu 
bożnicy poznańskiej i licznych ofiarach żydowskich. Widocznie chodzi i w tym wypadku o alar-
mowanie zmyślonemi wiadomościami opinii publicznej w całym świecie cywilizowanym.

W  yjazd pp. Paderewskich

Wczoraj o godz. 3 rano pp. Paderewscy wraz z misją angielską wyjechali do Warszawy. Z Ka-
lisza Paderewscy przesłali Poznaniowi telegraficzne podziękowanie za serdeczne przyjęcie.

W iadomości miejscowe

W Ostrowie znajdują się dworzec, poczta, policja, banki i wszystkie publiczne gmachy w na-
szem ręku. Wczoraj zebrała się specjalna komisja, która objęła cały inwentarz wojskowy. 
Również w Skalmierzycach znajduje się wszystko w rękach Polaków. Tak samo zajęliśmy 
Krotoszyn. Plac ćwiczeń w Biedrusku obsadziły wojska polskie.

N ekrologia

Dnia 31 grudnia zmarł w Zimnowodzie ukochany dziedzic nasz śp. Hrabia Alfred Mycielski. 
W Zmarłym tracimy najlepszego Pana i troskliwego Opiekuna, którego pamięć nigdy w ser-
cach naszych nie wygaśnie i dla którego żywić będziemy zawsze najlepsze uczucie wdzięczno-
ści. Niechaj lekką mu będzie ziemia, którą tak gorąco ukochał.

Personel pałacowy

Tablica 9. 

Broń boczna i oporządzenie oficerskie i podoficerskie

1. i 3. Oficerowie młodsi – dowódcy kompanii 55 Pułku Piechoty (d. 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich), wiosna 1920 r.
2. Podporucznik 56 Pułku Piechoty (d. 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich), Bobrujsk, czerwiec 1920 r.

4. Oficerowie wyżsi 55 Pułku Piechoty, wiosna 1920 r.
5. Szabla kawalerii wz. 1917 podporucznika 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 61 Pułku Piechoty), zima 1919–1920.

6. Szabla piechoty wz. 1917 majora 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich, jesień 1919 r.
7. Bagnet Mauser wz. 98/05 z temblakiem oficerskim wz. 1917, Bobrujsk, grudzień 1919 r.

8. Niemiecki pas oficerski z bagnetem wz. jw.
9. Jedna z odmian temblaka oficerskiego wz. 1917.

10. Pas oficerski z bagnetem wz. 98/05 podporucznika 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 58 Pułku Piechoty).
11. Reichsrevolver M83/97 i bagnet na pasie głównym z lornetką wz. 1903 (6×24) plutonowego sekcji ckm  

1 Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 55 Pułku Piechoty), Bobrujsk, jesień 1919 r.
12. Nóż szturmowy na pasie głównym sierżanta 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 55 Pułku Piechoty),  

Bobrujsk, lato 1919 r. 
13. Pruski pałasz oficera piechoty wz. 1889 (z usuniętą tarczką) sierżanta sztabowego 1 kompanii ckm  

2 Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 56 Pułku Piechoty), Bobrujsk, 1919 r.
14. Temblak oficerski wz. 1917 przy bagnecie sierżanta 55 Pułku Piechoty, 1921 r. 
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Ogłoszenia

Hotel Rzymski, plac Wilhelmowski. Codziennie od godz. 6 wieczorem muzyka stołowa.

„Dziennik Poznański”, piątek 3 stycznia 1919 roku

W iadomości z bliska i z daleka
Poznań, dnia 3 stycznia

Naczelna Rada Ludowa donosi nam: kierownika służby bezpieczeństwa w prezydium policji, 
upoważnionego przez Radę Żołnierzy, p. Blankertza aresztowano wczoraj rano, jako jednego 
ze współwinnych przy wykroczeniach poznańskich i na fort Prittwitz. Stąd eksportowano go 
pomiędzy 5 a 6 godziną po południu do fortu Grollmanna. Na rogu Rycerskiej i Ogrodowej 
uciekł Blankertz straży i nie zatrzymał się mimo trzykrotnego wołania, z powodu czego został 
przez jednego z eskortujących go żołnierzy Służby Bezpieczeństwa zastrzelony. Zwłoki przy-
wieziono do miejscowego lazaretu.

„Wielkopolanin”, sobota 4 stycznia 1919 roku

W iadomości z prowincji

Nadużycia Grenzschutzu. Stacjonowany w Łabiszynie Grenzschutz, przysłany tamdotąd z Byd-
goszczy, urządził u Żyda Peiltego w wymienionej miejscowości w jednej z ostatnich nocy 
rzekomą rewizję i zrabował przy tej sposobności właścicielowi poza większą gotówką różne 
wartościowe rzeczy. Wobec tego mąż zaufania robotników i żołnierzy p. Bronisław Wieczo-
rowski zażądał u władz powiatowych cofnięcia straży pogranicznej do godz. 2 po południu, 
któremu to żądaniu zadość uczyniono.
Wolsztyn. Do naszego miasteczka przybył Heimatschutz w sile 200 ludzi, składający się z ar-
tylerji i piechoty. Dwie armaty ustawiono w mieście przy dawniejszem seminarium nauczy-
cielskiem i dwie w pobliskiej wiosce Widzim. Na poczcie i dworcu znajdują się karabiny 
maszynowe.

Tablica 10. 

Oporządzenie szeregowych

1. Pas główny wz. 1895 z kompletem ładownic wz. 1909 i bagnetem w pochwie, wz. Mauser 98; szeregowi 1 Baonu 
Saperów Wielkopolskich podczas przysięgi, Wągrowiec, 16 października 1919 r.

2. Pas główny wz. 1895 z szelkami i bagnetem w pochwie wz. 98/05; szeregowi 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich  
(później 55 Pułku Piechoty), zima 1919–1920.

3. Pas główny wz. 1895 z paskiem od chlebaka zastępującym szelki skórzane od pasa głównego wz. 1895,  
przy pasie bagnet Mauser wz. 98 w pochwie; szeregowi 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, wiosna 1920 r.

4. Pas główny wz. 1895 z łopatką wz. 1887 i bagnetem Mauser wz. 98/05, chlebakiem wz. 1887 i manierką wz. 1907, 
dodatkowo na własnym pasku maska przeciwgazowa wz. 1915; poniżej inaczej noszona manierka z kubkiem;  

szeregowi 56 Pułku Piechoty (d. 2 Pułku Strzelców Wlkp.), Bobrujsk, wiosna 1920 r.
5. Pas główny wz. 1895 z paskiem od chlebaka orkiestranta-dobosza jednego z pułków 15 Dywizji Piechoty  

(d. 2 Dywizji Strzelców Wlkp.), Kijów, maj 1920 r.; obok analogiczny bez szelek.
6. Oporządzenie szturmowe wz. 1915 (Sturmgepack M1915) szeregowych jw. 

7. Oporządzenie szturmowe wz. 1910 (Sturmgepack M1910), jw.
8. Oporządzenie marszowe wz. 1895 (Marschgepack M1895); szeregowy 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich  

(później 57 Pułku Piechoty), Ostrów Wielkopolski, 29 lipca 1919 r. (zwraca uwagę brak ładownic).
9. Oporządzenie marszowe wz. 1895 z kompletem ładownic i dodatkowo z paskiem od chlebaka, oprócz szelek skórzanych.
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Przewrót w Ostrowie. Z dniem 31 grudnia roku ubiegłego władza w Ostrowie i okolicy przeszła 
w ręce polskie. Przewrót odbył się bez rozlewu krwi i za zgodą czynników niemieckich. Wła-
dze wojskowe oddały koszary i inne instytucje wojskowe. Koszary zajęli żołnierze polscy.

„Dziennik Poznański”, niedziela 5 stycznia 1919 roku

Zajęcie stacji lotniczej w Ławicy

W ostatnich dniach krążyły pogłoski, że lotnicy niemieccy w Ławicy pod Poznaniem mają 
zamiar zrzucić bomby na miasto Poznań. Dlatego w niedzielę rano żołnierze polscy otoczyli 
stację i żądali od Niemców poddania się. Gdy posterunek strzelił do parlamentariusza polskie-
go, wywiązała się walka. Po kilku wystrzałach armatnich ze strony polskiej lotnicy niemiec-
cy wysłali do wojska polskiego parlamentariusza z prośbą, aby zaniechano ognia, ponieważ 
stacja chce się poddać. Kompania polska zajęła zatem stację, obejmując wszystkie samoloty 
i urządzenia. (…)
Pociski z działa uszkodziły dom komendanta, zresztą nie ma znaczniejszych uszkodzeń. 
Z pism, które znaleziono po zajęciu stacji, wynika, że istniał zamiar zgromadzenia znacznych 
sił niemieckich przeciwko Poznaniowi i zrzucenia podczas walki przez lotników bomb na 
miasto Poznań.
Pewien żołnierz z załogi lotniczej pisał do swoich krewnych na zachodzie Niemiec:
„Utworzyliśmy tu formalną fortecę i mianowaliśmy porucznika Schmidta komendantem. Od 
dowozu żywności z Poznańskiego jesteśmy zupełnie odcięci, więc prowiant otrzymywać mu-
simy z Frankfurtu nad Odrą, skąd przysyłają nam codziennie środki żywności. Niech tylko 
Polacy przyjdą, a odejdą z pokrwawionemi głowami. Gdy nas atakować będą, zamienimy 
miasto po prostu w gruzy”.
Wartość materiału, który wpadł w ręce polskie, oceniają na 160 milionów marek. W szopach 
było jeszcze 30 nie uszkodzonych samolotów, dalej znaczny i cenny materiał do nowych sa-
molotów i wielkie mnóstwo amunicji lotniczej. Komendant zaraz, gdy stwierdził, że pierwszy 
granat pochodzi z działa, zarządził poddanie się stacji, jak zeznał jeden z jeńców.
Wczoraj o godz. 1 po południu zjawiły się nad stacją lotniczą na Ławicy cztery samoloty 
z Frankfurtu nad Odrą i rzuciły sześć bomb, wskutek czego spłonęły dwa baraki. Poprzednio 
już pojawiły się samoloty nad Ławicą i rzucały kartki zachęcające Niemców do wytrwania, 
gdyż spodziewać się należy odsieczy. Wśród ludności poznańskiej panuje silne rozgoryczenie 
z powodu barbarzyńskiej metody walki za pomocą zrzucania bomb z aeroplanów.
Komenderującego jenerała Bock von Pollacha zaaresztowano jako zakładnika, celem zabezpie-
czenia się przeciw tego rodzaju wyprawom lotniczym.

Tablica 11. 

Kawaleria. IV szwadron 1 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich 
podczas uroczystości zaprzysiężenia  

Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych  
byłego zaboru pruskiego, Poznań, plac Wilhelmowski,  

26 stycznia 1919 r.

1. Dowódca szwadronu, ppor. Teodor Raszewski w mundurze pruskim,  
z orzełkiem nałożonym na oficerską czapkę garnizonową.

2. Strzelec w mundurze jw., z orzełkiem na furażerce wz. 1910.
3. Niemiecki płaszcz szeregowego kawalerii wz. 1915 z wiązaną kokardą przypiętą na piersi  

i schemat furażerki jw. z kokardą okrągłą.
4. Płaszcz oficerski przerobiony z płaszcza wz. 1915 (?) i schemat czapki z orłem.

5. Kurtka szeregowego wz. 1915 (Bluse mod. 15) i schematy furażerek z orłami noszonymi bez kokardy  
armii niemieckiej i wraz z nią.

6. Pasy szeregowych: bez ładownic i szelek, z kompletem ładownic i szelkami oraz z pojedynczymi ładownicami.
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Krwawe walki w Inowrocławiu i Zbąszyniu

Przy koszarach w Inowrocławiu i na ulicach miasta wywiązały się w niedzielę krwawe walki. 
Po obydwóch stronach jest około 100 poległych i rannych. Wynik walk był niekorzystny dla 
niemieckiego pułku piechoty nr 140. Ostatecznie załoga niemiecka zobowiązała się do godz. 
12 w nocy opuścić miasto. (…) Wojska niemieckie opuszczają miasto bez broni, tylko jeden 
oddział honorowy ma zatrzymać broń.
Według dalszej wiadomości walczono od godz. 8 z rana przez całe godziny, a po południu 
i wieczorem wybuchły nowe walki. Główne walki odbywały się w koszarach i na cmenta-
rzach, ale także w środku miasta, przede wszystkiem przed pocztą była widownia krwawych 
walk. Inowrocław jest zupełnie w rękach polskich.
Polacy zajęli także Kcynię, Wolsztyn, Nakło, Mogilno, Kruświcę, Strzelno.
Pod Zbąszyniem wywiązały się większe walki. Niemcy okopali się podobno na wschodzie 
miasta, miasto samo znajduje się w rękach polskich.

W iadomości miejscowe

Prezydium policji prosi nas o zamieszczenie wzmianki następującej:
Zorganizowano na nowo oddział policji kryminalnej i powiększono go o przeszło 20 urzędni-
ków, kilku urzędników narodowości niemieckiej pozostało nadal w służbie.
Policja kryminalna znajduje się pod opieką Straży Ludowej, z której częściowo została wyło-
niona. Należy się jej posłuch bezwzględny, wszelki opór będzie surowo karany. Opór zbrojny 
naraża przestępców na śmierć przez rozstrzelanie, żyjemy bowiem zawsze jeszcze pod prawem 
doraźnem.
W ostatnich dwóch tygodniach zachodziły codziennie wypadki grabieży, łupiestwa, kradzieży 
i nadużycia władzy. Policja kryminalna przygotowuje kilkadziesiąt wypadków do rozprawy 
przed sądem doraźnym komendantury. Przestrzegamy ponownie, że z całą surowością prawa 
wystąpimy, bo w mieście musi raz wreszcie zapanować spokój i uczucie bezpieczeństwa życia 
i mienia dla wszelkich narodowości.

Sprawa polska wobec kongresu pokojowego

Co do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czyli właściwej Wielkopolski, to pewnie i najzaciętsi 
hakatyści, jeżeli tylko mają cokolwiek uczciwości politycznej, nie mogą sobie do niego rościć 
pretensji. Toż to jest kolebka narodu polskiego, będącego odnogą wielkiego szczepu lechic-
kiego, którego siedliska rozciągały się niegdyś aż do Łaby, a nawet dalej ku zachodowi. To, 
co szczep słowiański utracił na korzyść szczepu germańskiego, który zresztą może w połowie 

Tablica 12. 

Kawaleria. 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich,  
później 15 Pułk Ułanów Poznańskich, z lat 1919–1921

Oficerowie w mundurach polowych:
1. Podporucznik, lato 1919 r., z oznakami stopnia Wojsk Wielkopolskich, które wolno było nosić do 1 lutego 1920 r., 

i w granatowych spodniach z lampasami.
2. Dowódca pułku, ppłk Władysław Anders, lato 1920 r., z oznakami stopnia wprowadzonymi  

Przepisem Ubioru Polowego Wojsk Polskich 1919 r., zatwierdzonym Dekretem Wodza Naczelnego z 1 listopada 1919 r.
3. Oficer młodszy w przepisowym mundurze Wojsk Wielkopolskich, z nowymi oznakami stopnia jw.

Szeregowi w mundurach:
4. Kapral w mundurze paradnym, Poznań, kwiecień 1919 r.

5. Ułan w mundurze polowym, 1920–1921.


