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ma dziś dawną krew słowiańską, to przepadło, bo to się jednym zamachem odrobić nie da. 
Ale byłoby to wiwisekcją, gdyby choć jedna wieś odpaść miała od ciała Rzeczypospolitej 
Polskiej z tej ziemi, która zdradą i przemocą oderwana od niego została przed stu kilkunastu 
laty. Nie może zaś tu stosowaną być zasada przeważającej narodowości w poszczególnych 
powiatach, tak samo jak nie może być przyznane prawo własności temu, który sobie jaką 
rzecz bezprawnie przywłaszczył, a następnie poszczególne jej części wedle własnego wi-
dzimisię odmienił. Tutaj stosunki z roku 1772 do 1795 muszą być decydujące, a zatem los 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego muszą podzielić i te części województwa poznańskiego, 
które rząd pruski po roku 1815 od sztucznego utworu Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
oderwał i do sąsiednich prowincji przyłączył. Tak np. cały powiat wałecki należał dawniej 
do województwa poznańskiego, a należałoby zbadać, czy i w innych punktach Fryderyk II 
i jego następcy nie prostowali granic dawnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Poznań, dnia 7 stycznia 1919 roku, Prezydium Policji, Karol Rzepecki

W iadomości z prowincji

Ze Strzelna donoszą do pism niemieckich, że w ataku polskim wykonanym dnia 2 bieżącego 
miesiąca na liczący 100 chłopa Grenzschutz wzięło udział kilka kompanii polskich. Niemcy 
bronili się zacięcie, lecz ostatecznie poddać się musieli przemocy. Zabitych było po obu stro-
nach siedmiu, rannych około 30. Około godz. 7 wieczorem obsadziły wojska polskie miasto 
i urzędy, przy czem złożono szereg urzędników z urzędu. Zarządzono także rewizje u kilku 
Niemców. Landrat i budowniczy powiatowy zostali aresztowani, ponieważ podejrzewa się 
ich o sprowadzenie Grenzschutzu. Aresztowano także kilku Niemców, ponieważ z domów 
ich strzelano. Pomnik ekscesarza Wilhelma obalono, zaprzężono w konie i ciągnięto przez 
miasto.

„Dziennik Poznański”, środa 8 stycznia 1919 roku

Z walk w okolicy Nakła

W niedzielę rano przybyły z Nakła do Mroczy polskie posiłki, skutkiem czego Polacy zdobyli 
Mroczę. Po południu Niemcy podpalili stodołę i dwór w Drążnie, rozkradli przedtem wszelkie 
zapasy z spiżarni, wzięli 40 koni i rozbili żelazną szafę, z której jednak pieniądze przedtem wy-
wieziono. W niedzielę nadjechał z Bydgoszczy samochód ciężarowy z 400 karabinami i amu-
nicją. Zdobyto go, a załogę – jednego oficera i ośmiu żołnierzy – pojmano. Dworzec w Nakle 
od niedzieli wieczora był stosownie do umowy w rękach niemieckich, lecz w poniedziałek 

Tablica 13. 

Kawaleria. 2 Pułk Ułanów Wielkopolskich,  
później 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich, z lat 1919–1921

1. Porucznik w nieprzepisowym mundurze galowym, naramiennik ułanki z oznakami stopnia wz. 1919  
i pokrywa ładownicy z nałożonym orłem wz. 1917.

2. Podporucznik w mundurze pozasłużbowym, 1921 r. (?),  
zwracają uwagę jaśniejsze spodnie do przepisowej ułanki Wojsk Wielkopolskich.

3. Starszy ułan w jednorzędowej kurtce, spodniach bez lampasów i przepisowej czapce Wojsk Wielkopolskich  
z oznakami stopnia wz. 1919 z szablą niemiecką artylerii wz. 1896; obok czapka ułana bez wypustek denka.

4. Elementy ułanek chorążego i starszego ułana, z różnym krojem mankietów, obszyciami kołnierzy  
i oznakami stopni wz. jw.; powyżej czapki bez oznak stopni na otokach.

5. Szabla polska wz. 1917, obok wiązanie niemieckiego temblaka szeregowych ułanów  
i dwa różne chwasty polskich temblaków.
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w południe odbili go Polacy wobec tego, że aeroplan strzelał nad Nakłem z karabinu maszy-
nowego, i wobec barbarzyńskiego zachowania się żołnierstwa niemieckiego z majątku Drąż-
no, które jest spalone. Bezbronny gorzelany Biernat został ciężko postrzelony przez żołnierza 
niemieckiego, chociaż w walce nie brał udziału. Obsypano go przy tem obelgami w rodzaju 
„polnischer Hund” itp.

Szubin w rękach niemieckich

Już cofające się oddziały niemieckie otrzymały posiłki i broń przywiezioną automobilem 
z Bydgoszczy, rozpoczęły ponowną strzelaninę i zajęły miasto.

Ostrzeliwanie Czarnkowa z samolotu

Wczoraj samolot niemiecki z Piły ostrzeliwał Czarnków. Lotnika podobno zestrzelono.

Z powiatu babimojskiego

Według „Züllichauer Nachrichten” rozegrała się w sobotę i w niedzielę rano zacięta walka 
pomiędzy Polakami i Heimatschutzem. Polacy w sile 1000 żołnierzy zaatakowali Wolsztyn ze 
strony wschodniej. Podczas zaciętej walki, w której po stronie niemieckiej brał udział oddział 
karabinów maszynowych pułku 10. Ułanów, padł major Kessler z Wolsztyna. Rotmistrza 
ułanów Kleista i trzech ułanów ciężko raniono. Rozpoczęto pertraktacje z Polakami i zawarto 
umowy, że wojska niemieckie cofną się do granicy brandenburskiej. Polacy opuszczą Wolsz-
tyn, landrat wolsztyński miał otrzymać polskiego decernenta. Wojska niemieckie poczęły się 
już cofać, gdy doszło do poważnej walki, podczas której Polacy Niemców pobili i odebrali im 
działa i broń.
Według Biura Wolffa stan obecny jest taki: Niemcy cofnęli się za granicę brandenburską. 
Układ z Polakami trwa, landrat w Wolsztynie urzęduje, w mieście spokój.

Szczegóły okrucieństw niemieckich w Zbąszyniu

Donoszą nam z okolic Zbąszynia:
W nocy z 4 na 5 stycznia posunęli się Polacy dalej na zachód i zajęli Friedenhorst i Krośnicę, 
i zamierzali obsadzić Zbąszyń. Niemcy, dowiedziawszy się o tem, przysłali delegację w spra-
wie kapitulacji. Pertraktacje rozbiły się o to, że nie chciano nam wydać dworca. Wówczas 
Niemcy przygotowali zasadzkę. Gdy Polacy zbliżyli się do dworca, rozpoczęli słaby ogień, na 
który Polacy odpowiedzieli. Następnie Niemcy zaczęli uciekać, poczem Polacy zajęli parter 
dworca, gdzie byli także robotnicy z Westfalji na przejeździe. Teraz dopiero zaczęła funk-
cjonować zasadzka. Niemcy, którzy z ukrycia otoczyli byli dworzec, zaczęli go ostrzeliwać 
ze wszystkich stron, także artylerją i ręcznymi granatami. Nie dość na tem: Niemcy ukryli 
się także w prywatnych mieszkaniach i na pierwszym piętrze budynku dworcowego i przez 

Tablica 14. 

Kawaleria. 3 Pułk Ułanów Wielkopolskich,  
później 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich, z lat 1919–1921

1. Podporucznik w nieprzepisowym mundurze galowym z oznakami stopnia Wojsk Wielkopolskich.
2. Ułan w kurtce niemieckiego dragona wz. 1910, z nałożonym orłem na furażerce.

3. Ułan w mundurze poza służbą, zwracają uwagę owijacze zamiast butów kawaleryjskich.
4. Ułanka starszego ułana z oznaką stopnia wz. 1919 i cyfrą pułku, 1921 r. (?)



45



46

otwór w suficie zaczęli strzelać do poczekalni na parterze. Poległo tu sporo osób najniewinniej-
szych, przeważnie robotnicy z Westfalji, dalej osoby cywilne, kobiety i dzieci, między innemi 
i Niemcy, np. córka restauratora stacyjnego. Ogólna panika – cisnęli się zaskoczeni podróżni 
do drzwi, depcząc kobietę z dzieckiem. To ostatnie zmarło.
Żołnierze polscy czynili, co mogli, by ludność cywilną osłonić, pomogli się jej wycofać z dwor-
ca w kierunku wsi Krośnicy, będącej w rękach polskich, poczem dopiero sami zaczęli odwrót 
(…).

Z Kępińskiego

Jak nam donoszą, pociągi z Kępna nie dochodzą. Docierają tylko do Ostrzeszowa. W Kęp-
nie samym jest Heimatschutz, mniej więcej 1000 chłopa, lotnik niemiecki krąży nad okolicą, 
załoga niemiecka okopuje się. Zamiaru wtargnięcia w Ostrzeszowskie podobno zaniechano 
wskutek interwencji Rady Ludowej oraz orzeczeń burmistrza i landrata, którzy oświadczyli, 
iż sprowadzenie Heimatschutzu wzburzy tylko zupełnie polski powiat i tak dla niemczyzny 
stracony i doprowadzi do walk i krwi rozlewu.

O głoszenie

Szanownej publiczności miasta Krotoszyna i okolicy donoszę uniżenie, że z dniem 8 stycznia 
objąłem cukiernię i kawiarnię po p. Maentlu, w Rynku 14. Staraniem mojem będzie uczciwą 
obsługą i rzetelnym towarem pozyskać sobie zaufanie Szanownej Klienteli. 
Proszę o życzliwe poparcie

Stefan Radziejewski

„Kurjer Poznański”, czwartek 9 stycznia 1919 roku

Sytuacja wojenna z dnia 10 stycznia

Kwilcz, Kamionnę, Prusin i Sieraków zajęły siły polskie. Stoją one 7 kilometrów od Między-
chodu.
W Sierakowie zajęto 100 ogierów – 70 ogierów zdołali już Niemcy uprowadzić. Sieraków 
zajęły siły polskie z Pniew.

P ogrzeb bojownika o wolność

Dnia 3 bm. odbył się pogrzeb śp. Franciszka Adamczyka z Łopienna, poległego w krwawej 
potyczce przy zdobywaniu dworca tutejszego od Heimatschutzu. Przed kościołem, z które-
go wyruszył kondukt żałobny, zebrały się bractwa z chorągwiami, około dwóchset żołnie-
rzy w szeregach pod sztandarem narodowym z wieńcami i niebywała liczba ludzi. Kondukt 

Tablica 15. 

Kawaleria. Trębacze 1919 r.

1. 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Poznań-Ławica 3 maja 1919 r.; pod siodłem czaprak i kapy na sakwy szeregowego 
pruskiego 1 Królewskiego Pułku Strzelców Konnych (Regiment Königs-Jäger-zu Pferde Nr. 1), do 1918 r.  

stacjonującego w koszarach przy ul. Grunwaldzkiej (w latach 1909–1918: Auguste-Victoria-Strasse).
2. 2 Pułk Ułanów Wielkopolskich.
3. 3 Pułk Ułanów Wielkopolskich.
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prowadził i nad grobem przemawiał ks. prob. Gierłowski. W imieniu towarzyszy żegnał 
zmarłego w kilku słowach podkomendny Krygier, poczem zagrzmiała trzykrotna salwa. Pie-
śnią „Witaj Królowa” zakończył się ten smutny obrządek.

P ołożenie pod Chodzieżą

Rozejm pod Chodzieżą przedłużono do jutra (11) w południe. Linia bojowa ciągnie się wzdłuż 
Noteci, ujście rzeki z tamtej strony jest w rękach Polaków. Siłom wojskowym tej i tamtej 
strony nie wolno przejeżdżać przez okręg chodzieski, wolno natomiast przewozić towary. 
W układach są trzy punkty, że przy wszystkich urzędach muszą być kontrolerzy Polacy, kasy 
są w rękach Polaków. Wszystkie decyzje uzależnione są od Naczelnej Rady Ludowej.

W ronki

Po długich latach ucisku pruskiego, który nam mieszkańcom miast kresowych bardzo się dawał 
we znaki, zaczynamy nareszcie oddychać swobodniej. Życie narodowe i społeczne coraz żyw-
szem bije tętnem. Każdy obywatel naszego miasta uważa sobie za obowiązek służyć społecznej 
pracy. Odbywają się liczne i piękne wiece. Na jednym z pierwszych wybrano Radę Ludową, 
której działalność szeroki obejmuje zakres. Z niej wyłoniła się komisja szkolna. Dzięki przewod-
niczącemu tejże komisji, ks. Theinertowi, przeprowadzono po raz pierwszy w szkołach wro-
nieckich sześć godzin polskiego tygodniowo. Naszych interesów bronią w wyższych urzędach 
wydelegowani panowie: Wilczewski jako burmistrz, ks. proboszcz Reszelski jako przydzielony 
dyrektorowi więzienia, p. Niedzielski na poczcie, p. Czosnowski i p. Nagler na dworcu, p. Skrzyp-
czak w komisariacie. Piękną uroczystością dla naszego miasta było powitanie żołnierzy. Witał ich 
serdecznem słowem p. Wilczewski, witały powiewające zewsząd chorągwie polskie (…).

W iadomości miejscowe

– Skauci, Druhowie! Zajścia krwawe dni ostatnich w Poznaniu samym i na prowincji, spo-
wodowane haniebnem napadaniem na bezbronnych obywateli, obudziły u wszystkich po-
czucie godności obywatelskiej i narodowej. Cały naród staje do obrony przed napastnikiem 
i organizuje się sprężyście. Po wszystkich miastach i miasteczkach tworzą się oddziały obrony 
krajowej. Na specjalne żądanie druhów-skautów utworzona została w Poznaniu kompania 
skautowo-wojskowa. Zorganizowanie tejże poruczyliśmy druhowi Wincentemu Wierzejew-
skiemu. I tu nastręcza się sposobność służenia w oddziale jakoby rodzinnym skautowo-woj-
skowym, gdzie dalej pielęgnować się będzie ideały harcerza Polaka. Każdy skaut powyżej 18 
lat, który służy w jakimkolwiek oddziale wojskowym, niechaj postara się u władzy odnośnej 
o uwolnienie swe i przyłączy się do oddziału skautowo-wojskowego w Poznaniu do fortu 
Grolmana. Ufam, że i niewojskowi skauci zgłoszą się jak najliczniej na ochotnika. Wyżywienie, 
wyekwipowanie i żołd otrzymają jak w innych oddziałach.

Główna kwatera skautowa w Poznaniu

Tablica 16. 

Łączność (1)

1. Sekcja telefoniczna z telefonem polowym wz. 1917 (Grosser Feldfernsprecher M1917), 1919–1920.
2. Telefon polowy wz. 1917 (Grosser Feldfernsprecher M1917).

3. Telefon polowy 16 Typ B (Feldfernsprecher 16 TYP B).
4. Łącznica telefoniczna.

5. Bęben wz. 1913 o średnicy 18 cm do kabla telefonicznego.
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Odezwa

Do społeczeństwa, do wszystkich po miastach i wsiach odzywamy się: zachowajcie sumiennie 
przepisy wydane przez rząd i dotychczasowe władze państwowe.
Skoro tylko możliwość nadejdzie, przepisy zniesiemy, racje żywnościowe podwyższymy. Pa-
miętajmy, że oszczędzać musimy, bo tylko za żywność otrzymamy węgiel i surowce. Bez węgla 
zapanuje głód, zabraknie mąki i chleba, zabraknie światła i wody po miastach.
Dajcie więc posłuch nam. Do sumienia waszego odzywamy się, do miłości ojczyzny, do czci 
waszej.
Niech żaden urząd miejscowy, żadna Rada Ludowa w powiecie czy w mieście nie występu-
je na własną rękę. Samowola zgubiła narody i państwa. Samowola w dzisiejszym czasie to 
zbrodnia, którą jako zdradę napiętnować trzeba.
Przetrwamy, gdy będziemy karni. Więc dajcie posłuch – bądźcie karni – stańcie na straży 
w imię sprawy!
Nie pozwalajcie na lichwę.
Szanujcie własność powierzoną pieczy publicznej, a więc transporty i śpichlerze.
Wystrzegajcie się samowoli!

Główny Urząd Żywnościowy. Borowicz, Chłapowski, Drwęski, Hoffmeister, Marchlewski

„Kurjer Poznański”, sobota 11 stycznia 1919 roku

Z Rogoźna

Za przykładem innych miast poszło i Rogoźno. W Nowy Rok rano obsadziło wojsko nasze 
pod dowództwem podporucznika p. Biskupskiego pocztę, ratusz i dworzec i wywiesiło cho-
rągwie narodowe. Kilku Niemców wziętych jako zakładników wypuszczono pod wieczór na 
wolność, zobowiązując ich słowem honoru, że przeciw nam występować nie będą. Nie wszy-
scy dotrzymali danego słowa. Mianowicie młodzi oficerowie, którzy nocą przez jezioro łódką 
przewieźć się kazali, przyłączyli się do akcji wrogiej przeciw nam. Dwóch z nich w potyczkach 
stoczonych w Chodzieży złamanie słowa życiem przepłaciło. Wojsko nasze zajęło sąsiedni 
Budzyń i Chodzież, gdzie dotąd jeszcze walki się toczą, gdyż nieprzyjacielowi znaczna nadeszła 
odsiecz z Piły. Straty w poległych i rannych mają być znaczne.

Ze Śmigla

Miasto nasze znajduje się od kilku dni w rękach polskich. Straż Ludową mamy liczną i ocho-
czą. Nasza Rada Ludowa pracuje wspólnie z Radą Robotniczą, a także z niemiecką Radą Ludo-
wą. Dochodzą nas od czasu do czasu alarmujące wieści z Leszna, które zaopatrzone w Grenz-
schutz silnie uzbrojony. Nasze patrolki napotkały kilkakrotnie konne patrolki leszczyńskie. 
Z obu stron padały strzały. We wtorek posterunek nasz zranił jednego żołnierza z patrolki 

Tablica 17. 

Łączność (2)

1. Starszy szeregowy w kurtce wz. 1914 (Waffenrock 1914) i furażerce wz. 1910, 1919 r.
2. Kapral 1 kompanii II baonu telegraficznego (później 14 kompanii telegraficznej)  

14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, Bobrujsk, zima 1919 r.
3. Szeregowy ww. kompanii w kurtce wz. 1910 (Waffenrock 1910) i słupołazach, jw.; obok jeden z pary słupołazów i pas.

4. Torba meldunkowa sekcji telegraficznych.
5. Skrzynka na akumulatory, wz. 1917 (Feldsprechbatterie 17).
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leszczyńskiej, który wskutek odniesionej rany pod Lesznem zmarł 3 bm. Jakieś żywioły dotąd 
nie wykryte wysadziły pod Lipnem most kolejowy w powietrze, stąd komunikacja z Lesznem 
przerwana (…).

D o wszystkich Rad Ludowych Powiatowych

Powiatowym Radom Ludowym komunikujemy niniejszem, że w Poznaniu utworzyło się Do-
wództwo Główne. Do Dowództwa Głównego należy kierownictwo wszelkimi siłami woj-
skowymi, nominacje, zarząd bronią, amunicja itp. Prosimy Powiatowe Rady Ludowe, ażeby 
się nie mieszały do spraw wojskowych, nie dysponowały siłami zbrojnemi, bronią, amunicją 
i ażeby nie podejmowały żadnych zmian w komendach wojskowych.

Naczelna Rada Ludowa, Wydział polityczny. W zastępstwie: Ponikiewski

P ękają okowy

krępujące nas od 123 lat! Na własnej ziemi wreszcie my, gospodarze tej ziemi, dochodzimy 
do głosu. Aby uchronić ziemię polską od zakusów obcej zachłanności, na to potrzeba wielu 
krzepkich i silnych dłoni. Na krótki jeszcze czas pójść trzeba w służbę wojskową – nie za obcą 
sprawę, jeno za sprawę ukochanej, wyzwalającej się Ojczyzny.
Nie zwlekać! Nie ociągać się! Nie mówić: „Obejdzie się beze mnie”!
Wyżywienie i umundurowanie bezpłatne. Żołd wypłaca się podług norm ustanowionych 
przez Dowództwo Główne, a ogłoszonych w gazetach i plakatach. Do służby w Wojsku Pol-
skim zapisuje Główne Biuro Werbunkowe w Bibliotece, Poznań, Rycerska ulica 4–6.

D owbor-Muśnicki głównodowodzącym

Dowiadujemy się, że Komisariat Naczelnej Rady Ludowej zamianował generała Józefa  
Dowbor-Muśnickiego głównodowodzącym. Generał nominację przyjął.

Nekrologia

Śp. Dr. Felicjan Niegolewski rozstał się z tym światem 8 stycznia 1913. Był współzałożycielem 
i członkiem Rady Głównej Towarzystwa naszego, jako poseł do Parlamentu Rzeszy i Izby 
Poselskiej Sejmu Pruskiego reprezentował wiernie kierunek nasz polityczny w obu naszych 
Kołach Polskich. Gorliwy działacz a gorący patriota o niezłomnych charakterze, żył czynem 
i miłością dla sprawy polskiej. Pamięć Jego, jako wzorowego obywatela Polaka, żyć będzie 
zawsze w sercach naszych.

Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe

„Kurjer Poznański”, niedziela 12 stycznia 1919 roku

Tablica 18. 

Sprzęt optyczny

1. Lornetka wz. 1903 (6×24) prod. Carl Zeiss Jena, z futerałem do noszenia na pasie głównym.
2. Lorneta nożycowa wz. 1914 (Scherenfernrohr SF 14) prod. Carl Zeiss Jena.

3. Jw. wz. 1909 (Scherenfernrohr SF 09) prod. C.P. Goerz Berlin.
4. Statyw lornety nożycowej z futerałem.
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W ykrycie planowanego zamachu na Kernwerku

W ubiegłą sobotę wykryto na Kernwerku niespodziewanie wielkie zapasy materiałów wy-
buchowych. Aresztowano na skutek tego zatrudnionych tam Niemców. Surowe śledztwo jest 
w toku. Niejaki Schirmeister Duhrmann przyciśnięty do muru, wskazał miejsce, gdzie ukryte 
były w sposób bardzo kompromitujący przybory i zapasy. Duhrmann wypierał się, jakoby 
w Kernwerku były jakieś tajne krużganki. Znaleziono mimo to tajne podziemia, a w nich za-
pasy nafty, benzyny, skrzynie z pancernymi minami (Stahlpanzerminen) i 200 beczek prochu. 
Okna w podziemiach były świeżo zamurowane, aby siła wybuchu była tym większa. W ścia-
nach wmurowane były naboje ekrazytowe z długimi lontami gotowe do zapalenia. W biurze 
Duhrmanna znaleziono rewolwer do sygnałów świetlnych, granaty ręczne, sześć gotowych 
kapiszonów wybuchowych i bombę.
Dzięki czujności odpowiednich naszych czynników zapobieżono wykonaniu olbrzymiego za-
machu zbrodniczego i ocalono życie setek może naszych żołnierzy.

W sprawie żołdu

Z powodu licznych zapytań ogłasza się raz jeszcze normy żołdu dla poszczególnych rang, 
ustanowionych przez Dowództwo Główne w Poznaniu: każdy żołnierz otrzymuje dziennie 
marek 2, żonaty 3; starszy żołnierz: 2,10, żonaty 3,10; plutonowy: 3,55, żonaty 4,55; sierżant: 
3,80, żonaty 4,80; sierżant sztabowy: 4,50, żonaty 5,50.
Oprócz tego sierżant sztabowy dostaje 1 markę dziennie, jeżeli w kompanii jest 100 lub więcej 
ludzi, a 50 fenigów, jeżeli jest mniej niż 100 ludzi.
Każdy żołnierz otrzymuje bezpłatnie wyżywienie, umundurowanie, uzbrojenie i mieszkanie. 
Jeżeli w koszarach jeść nie może, otrzymuje oprócz żołdu dziennie 4 marki strawnego.
Każdy oficer bez różnicy rangi otrzymuje dziennie 11 marek, żonaty 12 marek. Z tego musi 
oficer kupić sobie umundurowanie, ekwipunek i broń. Oficerowi wolno korzystać z kuchni 
i kwatery w koszarach.
Oprócz powyższego żołdu otrzymuje każdy wojskowy miesięczny dodatek stosownie do licz-
by dzieci: na 1 dziecko – 10 marek, 2 – 23, 3 – 36, 4 – 52, 5 – 67, 6 – 83, 7 – 100, 8 – 118.

Dowództwo Okręgu Poznańskiego

„Kurjer Poznański” wtorek 14 stycznia 1919 roku

Z powodu nominacji Dowbora-Muśnickiego

W osobie Dowbora-Muśnickiego dał komisariat Naczelnej Rady Ludowej tworzącemu się 
wojsku naszemu wodza, którego tak gorąco sobie życzono.
Wiadomość tę przyjmie całe społeczeństwo z zadowoleniem i radością. Szczególnie zaś 
dla żołnierzy naszych jest to wieść nader pomyślna. Imię Dowbora-Muśnickiego zasłynęło 
w Polsce jako jednego z najlepszych wodzów polskich. Praktykę wojskową zdobył sobie  

Tablica 19. 

Sprzęt sygnalizacyjny

1. Pistolet sygnalizacyjny marynarki wojennej wz. 1899 (Leutschpistole der Marine M1899). 
2. Heliograf Goerz.

3. Reflektor karbidowy wz. 1916 (G Blink 16 »grosser«), prod. Carl Zeiss Jena. 
4. Elektryczna latarka sygnalizacyjna prod. Elektromechanische Industrie Berlin N4.

5. i 6. Inne modele kieszonkowych latarek sygnalizacyjnych.
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Dowbór-Muśnicki w armii rosyjskiej, gdzie mimo trudności stawianych Polakom szybko prze-
szedł niższe stopnie oficerskie i dał się poznać jako znakomity oficer sztabowy. W wojnie 
ostatniej generał Dowbor-Muśnicki zajął wkrótce wysokie stanowisko komendanta korpusu 
i wsławił się jako dowódca bitnych „syberyjczyków”, wśród których, jak wiadomo, było dużo 
Polaków. Najwyższe odznaczenia rosyjskie przypadły Muśnickiemu w udziale. Ale jego zamy-
sły i pragnienia w innym szły kierunku. Pod mundurem generała rosyjskiego biło gorące ser-
ce polskiego patrioty, ożywione chęcią służenia własnej ojczyźnie. Gdy wybuchła rewolucja 
w Rosji i Polacy zaczęli formować osobne oddziały polskie, zaufanie współrodaków powołało 
gen. Dowbora na komendanta I Korpusu Polskiego. Zasługi Muśnickiego w zorganizowaniu 
tego korpusu są olbrzymie. Obdarzony niesłychaną energią zdołał on przezwyciężyć wszystkie 
przeszkody, wyrwał żołnierzy Polaków z paszczy bolszewizmu rosyjskiego i stworzył zastęp 
wojska ożywionego duchem patriotyzmu do walki z Niemcami. Podobnie jak imię Czecho- 
-Słowaków głośnem się stało w koalicji, sięgała i sława I Korpusu Dowbora-Muśnickiego do 
Paryża i Londynu. Gdy zawierucha bolszewicka ogarnęła Rosję i wtargnęła na polskie kresy 
wschodnie, korpus Muśnickiego ostoją był i strażą dobytku i kultury polskiej na krańcach 
dawnej Rzeczypospolitej. Pod Mińskiem, Bobrujskiem, Jelnią, Osipowiczami żołnierz polski 
Muśnickiego okrył się sławą niespożytą. Korpus I mógł był się stać najlepszym zawiązkiem 
silnej armii polskiej. Niestety fatalna polityka „aktywistyczna” Rady Regencyjnej doprowadziła 
do tego, że kazano się Muśnickiemu układać z Niemcami, a wreszcie cały korpus rozwiązać. 
Świetna epopeja Korpusu I zakończyła się tragicznie. Ale imię Muśnickiego pozostało czystem. 
Cała Polska czci w nim patriotę i żołnierza dzielnego. Wdzięczni jesteśmy generałowi, że w tej 
trudnej chwili oddaje nam swoje siły. Mamy nadzieję, że stanąwszy na czele naszej siły zbroj-
nej, przetworzy ją wkrótce w armię karną, regularną, która będzie ostoją całej Polski.

Gwałty Heimatschutzu

Podczas wyprawy patrolki polskiej pod Wolsztynem silny oddział Heimatschutzu dokonał 
napadu, ranił ochotnika, p. Włodzimierza Bogusławskiego, aptekarza z Grodziska. Następnie 
„rycerze” pruscy, pochwyciwszy go, bili kolbami na oślep tak długo, dopóki nie pozostała z nie-
go bezkształtna masa. W końcu, zdjąwszy z niego buty i rzeczy, nagiego trupa porzucili przy 
drodze. Ofiarą rozjuszonego krzyżactwa jest siostrzenica p. Stefana Rowińskiego w Ostrowie.

Z Nowego Tomyśla

Po zdobyciu Nowego Tomyśla przez załogę polską z Opalenicy pod dowództwem p. Klem-
czaka nie było początkowo prawie widać chorągwi polskich w mieście. Polacy tutejsi, terro-
ryzowani stale przez władze niemieckie, nie dowierzali nowemu porządkowi, obawiając się 
Heimatschutzu. Od dnia 8 bm., gdy powiatowy starosta mianowany przez Naczelną Radę Lu-
dową, p. Wincenty Trzciński, objąwszy urzędowanie, wydał płomienną odezwę do ludności 
polskiej, pojawia się coraz więcej chorągwi narodowych – nikt by nie przypuszczał, że tylu 
Polaków zamieszkuje Nowy Tomyśl. Na gmachach publicznych, jak starostwie, sądzie i po-
czcie, powiewa również znak nasz. A nawet po wsiach postrojone domy w barwy narodowe.  

Tablica 20. 

Służba zdrowia. Lekarze

1. Lekarz szpitala 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, Bobrujsk, wiosna 1920 r.
2. Lekarz i wóz sanitarny (der leichte Feldwagen 95) jednego z pułków 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, lipiec 1920 r.

3. Tablica informacyjna na wagonie Dowódcy Pociągu Dezynfekcyjno-Kąpielowego Nr 3, 1919 r.
4. Kurtka, czapka i płaszcz lekarza Grupy Wielkopolskiej, Stryj, maj 1919 r. 

5. Kurtka wz. 1917 i czapka wz. 1919. lekarza szpitala Wojsk Wielkopolskich w Lidzie, marzec 1920 r.
6. Różne wzory patek na kołnierzach lekarzy Wojsk Wielkopolskich, 1919–1920. 
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Akcję agitacyjną na rzecz wojska polskiego wszczęto tu energicznie. Jeden z wybitnych oby-
wateli własnym kosztem utrzymuje i opłaca jedną kompanię.

Obywatel miasta 

„Kurjer Poznański”, środa 15 stycznia 1919 roku

P ogrzeb ofiar inowrocławskich w Trzemesznie

W czwartek odbył się tu pogrzeb ofiar poległych w walce na dworcu w Inowrocławiu. Są 
nimi: Zygmunt Kołodziejczak i Kazimierz Galina, garncarz i malarz. W środę przywieziono 
ich trumny do Trzemeszna. Zwłoki odprowadził tłum tysięczny do Sali kasy pożyczkowej. 
Tu tonęły wśród wieńców i zieleni. Nazajutrz w czwartek odbył się o 12 i pół pogrzeb. (…) 
Wdzięczne Kujawy chcą tym, co życie swoje młode poświęcili w obronie ich stolicy, wystawić 
odpowiednie pomniki.

Gwałty na polskim księdzu i aptekarzu

Z Bydgoszczy donoszą, że na idących ulicą i rozmawiających po polsku księdza Filipiaka 
i aptekarza Kużaja napadło kilku marynarzy niemieckich, bijąc po twarzy i rzucając na ziemię 
pośród wyzwisk antypolskich nie dających się powtórzyć. Wszystko to działo się w oczach 
niemieckiej Straży Obywatelskiej, która zupełnie nie interweniowała.

„Kurjer Poznański”, czwartek 16 stycznia 1919 roku

O chotnicy ze Swarzędza

Wczoraj w południe przybył do Poznania przed kwaterę oficera werbunkowego w gmachu 
Biblioteki Wilhelma przy ul. Rycerskiej oddział 65 ochotników ze Swarzędza ze sztandarem, 
celem zapisania się w szeregi polskie. Wszyscy ochotnicy odznaczyli się dziarską postawą 
i oświadczyli, że Swarzędz przyśle jeszcze licznych zuchów. Ochotników przyprowadziła 
z dworca muzyka wojskowa. Jak nam donoszą z prowincji, coraz liczniejsze zastępy spieszą 
pod broń. Duch jest dobry, zapał do służby wojskowej w obronie zagrożonej polskości ziem 
naszych powszechny.

Tablica 21. 

Służba zdrowia. Personel pomocniczy

1. Tragarz chorych personelu medycznego w Pakości, lato 1919 r.
2. Tragarz chorych z 68 Pułku Piechoty (d. 10 Pułku Strzelców Wlkp.)  

17 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, Litwa, wiosna 1920 r.
3. Sanitariusz 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich z ładownicami do kb Mausera wz. 88 służącymi do przenoszenia  

środków pierwszej pomocy (opaska jak dla tragarza zamiast oznaki węża Eskulapa  
na prawym ramieniu), Ostrów Wlkp., czerwiec 1919 r.

4. Sanitariuszka Pociągu Dezynfekcyjno-Kąpielowego Nr 3, 1919 r.
5. Siostra zakonna sanitariuszka jednego z pułków Strzelców Wielkopolskich, 1919 r.

6. Rękaw kurtki sanitariusza z przepisowo naszytym wężem Eskulapa na prawym ramieniu.
7. Kurtki pielęgniarzy wzoru jak dla trenów: pierwsza z wypustkami brązowymi (przepis ustalony rozkazem dziennym 

Dowództwa Głównego z 6 lutego 1919 r.) i druga z proporczykami i wypustkami czerwonymi.
8. Czerwony krzyż namalowany na wagonie Pociągu Dezynfekcyjno-Kąpielowego Nr 3, 1919 r.  

i Pociągu Szpitalnego Nr 16 Wojsk Wielkopolskich, lato 1920 r.
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N ajazd na Słupię  
i zastrzelenie ks. Śledzińskiego

Od ks. proboszcza Zakrzewskiego z Golejewka otrzymujemy co następuje:
Słupia, wioska położona w powiecie rawickim niedaleko granicy śląskiej, była dnia 14 bm. 
widowiskiem wściekłego wandalizmu wojska niemieckiego stacjonowanego w Rawiczu. 
Około 300 żołnierzy niemieckich wpadło znienacka do wioski, strzelając z dział polnych 
i karabinów maszynowych. Zabierano ludności bydło, drób, artykuły spożywcze, bieliznę, 
ubrania i pieniądze, grożąc śmiercią opierającym się. Miano wrażenie, że nie wojsko re-
gularne, lecz dzikie hordy bolszewickie urządziły tę łaźnię piekielną cichej wiosce. Szczyt 
tej bolszewickiej wyprawy stanowiło zastrzelenie ks. proboszcza Śledzińskiego, którego 
dom doszczętnie ograbiono. Prócz tego zabito chłopca małoletniego. Brutalność i bestiajl-
ną dzikość wrogich napastników podsycano, wedle zeznań zabranych przez wojska nasze 
jeńców niemieckich umyślnem wygłodzeniem ich przez ich władze rawickie, ażeby z tem 
większym zapałem bandyckim temu rzemiosłu się oddali. Z chwilą ukazania się z Miejskiej 
Górki, Golejewka, Chojna itd. oddziałów naszych wróg opróżnił wioskę, zostawiając broń 
i jeńców.

P ogrzeb 13 poległych  
w Inowrocławiu

W piątek 10 bm. odbył się smutny obrządek oddania zwłok 13 poległych bohaterów ziemi 
kujawskiej. Już od samego rana snuły się roje ludzi z okolicy po ulicach, a przed domami za-
jezdnemi widziało się ogromną liczbę powozów, któremi przybyli ziemianie z dalszej i bliższej 
okolicy. Sztandary polskie, które wiszą od zeszłej niedzieli rana, tj. od pierwszego dnia walk, 
przeważnie na znak żałoby przykryto kirem. Już krótko po godz. 1 poczęli napływać ludzie na 
plac przed kościołem św. Mikołaja, w którego głównej nawie, świerkami przybranej, uszere-
gowano 13 trumien. Punktualnie o godz. 2 wyruszył kondukt żałobny ku cmentarzowi przy 
kościele P. Marji. Na czele pochodu postępował oddział żandarmerji polnej, potem około 2000 
żołnierzy bez broni, dalej korporacje miejskie, chór, orkiestra wojskowa, 2 kompanie pułków 
kujawskich i polski korpus oficerski, a przed 4 wozami, na których wieziono trumny, szedł 
orszak 20 przeszło kapłanów z ks. prałatem Laubitzem na czele. Za trumnami postępowały 
rodziny poległych, a dalej około 10 000 ludności z miasta i okolicy. Orszak pogrzebowy posu-
wał się wolno ul. Farną, Rynkiem, Fryderykowską i Toruńską. Składy wszelkie pozamykano. 
Latarnie, kirem przysłonione, płonęły. W drodze orkiestra grała żałobne chorały. Pogrzebu 
takiego Inowrocław nie widział, ale też dzieje jego nie wspominają podobnie krwawych a bo-
haterskich walk. (…)
W pogrzebie szedł również oddział jeńców francuskich, którzy również brali udział w wal-
kach inowrocławskich po stronie polskiej. Ustawili się oni tuż przy grobie ze swym sztanda-
rem francuskim, oddając honory poległym druhom Polakom. Ten wyraz braterstwa polsko- 
-francuskiego rozrzewnił wszystkich uczestników pogrzebu. 

(„Dziennik Kujawski”)

Tablica 22. 

T abory 1919–1921

1. Zaprzęg z lekkim wozem taborowym wz. 95 (der leichte Feldwagen 95).
2. i 3. Porównanie wielkości dwóch wozów taborowych: lekkiego wozu taborowego  

i małego wozu taborowego.
4. Przepisowa niemiecka uprząż chomątowa pary koni dyszlowych, obok: naszelnik karkowy  

i nagrzbietnik uprzęży chomątowej, do 1918 r.


