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W iadomości miejscowe

Czynność kuchni PCK na Jeżycach z dniem 9 bm. ustała. Wszystkim szlachetnym ofiarodawcom, 
którzy kuchnię zasilali datkami żywnościowemi lub pieniężnemi, składamy w imieniu żołnie-
rzy naszych staropolskie Bóg zapłać. Za Komitet Kuchni Jeżyckiej J. Skotarkówna
Polowanie na bażanty, cietrzewie i jarząbki (kury) w obwodzie rejencji poznańskiej kończy się 
z dniem 31 stycznia.

O głoszenie

Chorągwie narodowe z dobrego materiału, z białym orłem i biało-czerwone w każdej wielkości 
oraz kokardki narodowe poleca hurtowo i detalicznie Wacława Taniewicz, Pleszew, Telef. 94.

„Kurjer Poznański”, piątek 17 stycznia 1919 roku

P ołożenie. Przebieg akcji zbrojnej  
w powiecie wągrowieckim

Dnia 30 grudnia szturmowało z własnej inicjatywy około 50 żołnierzy polskich, uzbrojonych 
zaledwie w kilka karabinów i dubeltówek z udziałem pp. dr. Kulińskiego i podporucznika 
Wegnera, Heimatschutz zakwaterowany w gimnazjum w Wągrowcu, gdy pertraktowali jesz-
cze pp. starosta Ewert-Krzemieniewski, Kajkowski i Garczyński z majorem i oficerami sztabu 
o warunkach poddania się. Bez strzału pojmano około 100 żołnierzy, zdobyto 50 karabinów, 
5 ciężkich i 4 lekkie kulomioty z zaprzęgiem, 2 kuchnie polowe, 4 wozy, 28 koni i wiele amuni-
cji. Komendant powiatu p. Goetzendorf-Grabowski z Lechlina kazał jeszcze w południe ogło-
sić stan oblężenia. W Nowy Rok powitały nas po raz pierwszy biało-amarantowe chorągwie 
z wszystkich gmachów publicznych. Bezzwłocznie przystąpiono do tworzenia regularnego 
wojska polskiego, składającego się z piechoty, oddziału kulomiotów i kawalerji. Czynną służbę 
w powiecie pełni 11 oficerów.
W noc sylwestrową zdobył zastępca komendanta p. podporucznik Kowalski z żołnierzami 
z Gołańczy i Wągrówca miasto Kcynię, gdzie po zaciętej walce zdobyto 30 karabinów i 2 ku-
lomioty. Po stronie przeciwnika 3 zabitych i 3 rannych, po naszej stronie 3 lekko rannych. (…)
Dnia 8 stycznia pobito na głowę około 1000 żołnierzy Heimatschutzu. Po zaciętej walce na 
białą broń zdobyto miasto Chodzież. Straty wynosiły po naszej stronie 9 zabitych, 20 i kilku 
rannych, po stronie przeciwnika około 200 zabitych. Wśród nich główny dowódca i 6 ofi-
cerów. Zdobyto dwa miotacze min, kilka kulomiotów i rozmaity materiał wojenny. Oprócz 
tego zestrzelono jednego lotnika, który spadł ciężko ranny poza linią nieprzyjacielską, drugiego 
zestrzelono, gdy atakował miasto Budzyń. Z powodu ogólnego strategicznego położenia wy-
cofano wojska po spaleniu mostu nad Notecią. (…)
W nocy z 11 na 12 stycznia dotarł podporucznik Bartsch, dowódca 2 kompanii pułku wągro-
wieckiego na czele ochotników z Margonina, Szamocina i okolicy do Białośliwia na północnym 

Tablica 23. 

T abory 1919–1921

1. Podporucznik taboryta w dozwolonym mundurze ogólnokawaleryjskim, 1919 r.
2. Kurtka i czapka szeregowego taboryty ustalone rozkazem dziennym Dowództwa Głównego nr 33  

z 6 lutego 1919 r.
3. Szeregowy taboryta w mundurze piechoty.

4. Szeregowy taboryta w dozwolonym mundurze ogólnokawaleryjskim (por. jw.).
5. Niemiecka kuchnia polowa wz. 1909 (Armee-fahrküche M:09).
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brzegu Noteci. Spalił most nad Notecią i obsadził Szamocin; zdobycz wynosiła jeden kulomiot 
i kilku jeńców z rynsztunkiem. W tym samym czasie walczyły wojska ze wschodniej części 
powiatu wągrowieckiego pod Żninem. Bez pomocy środkowych powiatów zdołaliśmy więc 
obronić nasze kresy.

„Dziennik Poznański”, sobota 18 stycznia 1919 roku

D owbór-Muśnicki do Wojska. Rozkaz!

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu mianował mnie Naczelnym Dowódcą Pol-
skich Sił Zbrojnych w całej podległej mu dzielnicy. Oznajmiając o tym wielkim dla mnie 
zaszczycie, ślubuję posłuszeństwo Narodowi i wzywam Was, Rodacy-oficerowie i żołnierze 
Polacy, do wspólnej pracy na powierzonym każdemu z Was stanowisku.
Pamiętajcie, że obecnie Ojczyzna nic Wam nadzwyczajnego ani obiecać, ani dać nie może, bo 
często braknie niezbędnego. Przeciwnie, widząc w Was obrońców, Ojczyzna teraz tylko żąda 
od Was poświęcenia, karności, posłuszeństwa, bo tylko przez nie urzeczywistni się marzenie 
nasze, marzenie ojców i dziadów naszych – Odrodzenie Niepodległej, Zjednoczonej Polski!
Do Was zwracam się, oficerowie! Zapomnijcie o tej zmorze, która panowała w szeregach 
armji narodów-ciemiężców, w których nieludzkie obchodzenie się z żołnierzem i pogarda dla 
niego były systemem. Podobne stosunki nie mogą mieć miejsca w szeregach wojsk polskich. 
Winniście być nie tylko dowódcami, kierownikami i szafarzami cennej krwi żołnierskiej, 
ale zawsze też starszymi, kochającymi i troskliwymi braćmi żołnierzy. Żołnierz polski, który 
tyle przelał krwi dla cudzej sprawy, teraz, kiedy ma walczyć za swoją Ojczyznę, zasługuje na 
szczególne względy. Cel wasz więc, oficerowie, przyciągnąć duszę żołnierską i kierować ją ku 
urzeczywistnieniu dążeń narodu.
Zwracam się też do Was, podoficerowie wszelkich stopni, z żądaniem, abyście byli starszymi 
towarzyszami szeregowców, chronili ich od wszelkich złych wpływów, które pociągają za 
sobą nieobliczalne następstwa. Osiągajcie to nie przy pomocy brutalności, lecz słowem i do-
brym przykładem.
Więc wszyscy społem do pracy; bez wiecowań, czczej gadaniny i kłótni. Chwila jest wielka –  
tworzy się przyszła Polska i buduje się szczęście przyszłych pokoleń. O tem nigdy nie zapo-
minajcie!
Nie czas na słowa. Czyn jest potrzebny. Wszyscy do szeregu!

Dowbór-Muśnicki, generał pułkownik

Zbrodniczy zamach lotnika niemieckiego w Czempiniu

W Czempiniu, jak nam donoszą, odbywał się wczoraj po południu wiec polski, zwołany do 
szopy kolejowej na dworcu towarowym. W tym czasie pojawił się lotnik niemiecki od stro-
ny Leszna i okrążywszy kilkakrotnie miasto w widocznym zamiarze stwierdzenia miejsca 

Tablica 24. 

Sprzęt kolumn samochodowych (1)

1. Niemiecki samochód ciężarowy Benz 1912 o ładowności 3 ton,  
wykorzystywany m.in. w rzucie kołowym 12 Eskadry Wywiadowczej, lipiec 1920 r.

2. Motocykl Harley-Davidson 550 cm3 z NN jednostki lotniczej, Poznań-Ławica 1920 r.; zwraca uwagę szachownica na 
burcie przyczepki (w innych oddziałach lotniczych spotyka się szachownice malowane na górnej płycie przyczepki).

3. Samochód osobowy Horch B 10/30PS, używany m.in. w 77 kolumnie samochodowej (byłej 2 kolumnie  
samochodowej wlkp.); obok kierowca w niemieckiej kurtce lotniczej z czarnej skóry i w czapce angielskiej.

4. Oznakowanie samochodu sztabowego, używanego przez gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, Poznań 1919 r.
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wieca, zrzucił cztery bomby, z których eksplodowały dwie w niedalekiej odległości od szopy 
kolejowej. Jedna bomba rozerwała szyny kolejowe, a od drugiej, która spadła obok domu 
mieszkalnego urzędników kolejowych, wpadł odłamek przez otwarte okno do mieszkania 
asystenta kolejowego, Niemca, na drugim piętrze. Urzędnik ów, który stał właśnie opodal 
okna, poniósł śmierć na miejscu. Z wiecowników na szczęście nikt nie odniósł szkody. Za-
alarmowany niezwłocznie oddział stacjonowanego w Czempiniu wojska polskiego począł 
lotnika ostrzeliwać z karabinów, wobec czego napastnik uznał za bezpieczniejsze ulotnić się 
co prędzej.
W mieście panuje przekonanie, że zjawił się nad Czempiniem wskutek donosu z wyraźnym 
zamiarem zaatakowania wiecowników. Odpowiednie zarządzenia i dochodzenia są w toku.
Tyle informator. Zamach na bezbronną wiecującą ludność polską dostraja się godnie do ca-
łej metody walki nowoczesnego krzyżactwa, odbijającej się w skutkach, jak w tym wypadku 
wprost bezpośrednio na własnych współrodakach. Absurdu większego wymyślić niepodob-
na, jak niepodobna nie napiętnować barbarzyńskiego ducha, który takie zbrodnie co dnia po-
pełnia. Pokazują one całemu światu, że stary duch pruski jeszcze żyje i czas najwyższy obciąć 
pazury niepoprawnym drapieżcom. (…)

P omoc dla rannych

W Grodzisku utworzył się Komitet Polek niesienia pomocy rannym w obecnych walkach 
z bandytami spod znaku Heimatschutzu. Komitet wydał odezwę Polek, której dla braku 
miejsca zamieścić nie możemy. Odezwa wzywa do ofiarności na rzecz rannych. Komitet 
przyjmuje wszystko. A więc: pieniądze, bieliznę, artykuły spożywcze, słodycze, papierosy, 
cygara, wino. Pod odezwą podpisane: p. Wanda Ziętkowa z Grodziska i p. Anna Krokerowa 
z Woźnik.

Rozwiązanie Rady Miejskiej

Poznańska Rada Miejska została rozwiązana przez komisariat Naczelnej Rady Ludowej, ponie-
waż nie odpowiada rozkładowi sił narodowościowych w polskim Poznaniu. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Płaczek wysłał do Berlina przeciw temu zarządzeniu protest, powołując się na 
rozporządzenie ministerialne o utrzymaniu ciał komunalnych.

W iadomości miejscowe i potoczne osobiste

Egzamin abituriencki w gimnazjum Augustyny Wiktorii w Poznaniu złożyli w dniu 16 bm. 
następujący Polacy: Borowicz Jan, Kuzdowicz Edmund, Milewski Jan, Majdowski Wojciech, 
Retzlaff Henryk, Tomicki Antoni i Zgodziński Czesław.
Biblioteka i Czytelnia im. J. I. Kraszewskiego. W październiku wypożyczyła Biblioteka 6232 książek, 
w listopadzie 5403, w grudniu 4492. Członków przybyło 154, dzieci 96. Czytelnię odwiedziło 
1311 osób. Dary w książkach złożyli np.: A. Donke 9, Karwatowa 4, Rakowski 2, Dr. Sobeski 
„Na marginesie Don Kiszota”, J. Suchowiak broszurę „Pisownia Polska”, Księgarnia Gebethne-
ra i Wolffa 1 książkę, Ostoja 4, Księgarnia św. Wojciecha 55 książek.

„Kurjer Poznański”, niedziela 19 stycznia 1919 roku

Tablica 25. 

Sprzęt kolumn samochodowych (2)

1. i 2. Brytyjskie samochody ciężarowe o ładowności 3 ton: Dennis i FWD Duxford, wykorzystywane m.in. w rzucie 
kołowym 12 Eskadry Wywiadowczej, czerwiec–lipiec 1920 r.
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W iadomości miejscowe

Ratujmy Lwów. Powołując się na odezwę z 15 bm., upraszamy gorąco o przesyłanie nam wszel-
kiej starej bielizny, ręczników, serwet, chustek, prześcieradeł, płótna celem zużycia tychże 
na środki opatrunkowe. Bielizna płócienna i ciepła, derki, papierosy, wino itd. oraz wszelkie 
ofiary na rzecz naszych żołnierzy walczących pod Lwowem przyjmujemy w Składnicy dla 
Bezdomnych (Biuro Rady Narodowej, Aleje nr. 1) od 11–1 przed południem.

„Dziennik Poznański”, wtorek 21 stycznia 1919 roku

Rozporządzenie dotyczące poboru do Wojska Polskiego

Powołuje się pod broń do czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim wszystkich Polaków, 
którzy urodzili się w latach 1897, 1898, 1899. Powołani tem rozporządzeniem pod broń winni 
się zgłosić osobiście do urzędów wyznaczonych w publicznych obwieszczeniach przez władze 
policyjne.
Kto się nie zgłosi do urzędu w czasie wyznaczonym przez władze policyjną lub kto następnie 
na zawezwanie nie stawi się do służby wojskowej, karanym będzie przez sąd doraźny więzie-
niem aż do stu tysięcy marek, albo jedną lub drugą karą.

Poznań, dnia 17 stycznia 1919 roku
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
Adam Poszwiński, X. Adamski, Wojciech Korfanty

Nieprawne odbieranie płaszczów

Donoszą nam: Wracając w środę 8 bm. wieczorem po godz. 9 kolejką z Milcza do Sulmierzyc, 
wszedł na stacji Wodników (Wiesenthal) żołnierz należący do oddziału tam umieszczonego 
Grenzschutzu i zażądał ode mnie oddania wojskowego płaszcza, który na sobie miałem, po-
nieważ ma rozkaz odbierania płaszczy wszystkim żołnierzom jadącym do prowincji poznań-
skiej. Na uwagę, że przez mój kilkuletni pobyt na wojnie na płaszcz zasłużyłem i dlatego go 
nie oddam, oddalił się ów żołnierz, wrócił jednak wkrótce w towarzystwie drugiego Niemca 
i począł przemocą mój płaszcz odpinać. Ja atoli broniąc się, odparłem żołnierza do drzwi. 
Wtedy ów żołnierz nabił karabin i oświadczył, że będzie strzelał. Gdy pomimo tego nie dałem 
się zastraszyć, wyszedł z wagonu celem zasięgnięcia rady wachmistrza. Pociąg tymczasem 
ruszył i tylko dlatego uniknąłem dalszych gwałtów ze strony Grenzschutzu.

J.M.

Tablica 26. 

P ociągi pancerne i wojska kolejowe

1. Ogniomistrz sztabowy załogi pociągu pancernego PP. 9 „Danuta”  
podczas uroczystości poświęcenia składu, Gniezno, maj 1919 r.

2. Ogniomistrz jw.
3. Szeregowy 3 kompanii 6 baonu kolejowego, Wołyń, zima 1919–1920 r.

4. Oznaka wojsk kolejowych noszona na granatowej podkładce na rękawie kurtki ww. szeregowego.
5. Patka na kołnierz kurtki wojsk kolejowych wz. 1919.

6. Oznaczenie wagonu kancelaryjnego 22 Kompanii Kolejowej Wielkopolskiej, 1919 r.
7. Czapka oraz oznaki artylerzystów pociągów pancernych: Stanisława Galona z PP. 18 „Huragan”, 1919–1920 r.  

(oznaka na kołnierzu odwrócona o 90 stopni) i ogniomistrza sztabowego z załogi PP. 9 „Danuta”, Gniezno, maj 1919 r.
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O głoszenie

Do biura Głównego Dowództwa poszukuje się zaraz panienek piszących biegle na maszynie 
i władających dobrze językiem polskim w mowie i piśmie – zgłoszenia w biurze Komendy 
Głównej Generalkomando.

„Kurjer Poznański”, wtorek 21 stycznia 1919 roku

O głoszenia

Zamknięcie gazowni. Z powodu braku węgla zamyka się gazownia od jutra, wtorku 21 stycznia. 
Zamiast gazu dostarczamy do oświetlenia karbidu. Kartki na karbid otrzymać można w miej-
skich biurach żywnościowych za poświadczeniem właścicieli domów, że w odnośnych miesz-
kaniach nie ma oświetlenia elektrycznego. Karbid sprzedawać będą Matheus, ul. Św. Marcin 
58; Oton Mix, ul. Bismarka 6; Kastor, ul. Św. Marcin 55; Pietsch, ul. Szeroka 25; Baranowski 
firma Toreno, ul. Jadwigi 8. W składach tych nabywać można również lampy karbidowe.

Poznań, dnia 20 stycznia 1919 roku
Magistrat. Drwęski

Prosimy naszych abonentów na prąd elektryczny przyjąć do wiadomości, że z powodu przerw 
w dostarczaniu gazu i braku materiałów opałowych dla pędzenia naszych silników gazowych 
i dieslowskich od jutra nie będziemy mogli dostarczać prądu.

Poznań, 21 stycznia 1919 roku
Tow. Akc., Elektrownia Stacja Blokowa w Poznaniu

„Kurjer Poznański”, środa 22 stycznia 1919 roku

Znęcanie się nad jeńcami polskimi

Czytamy w „Dzienniku Bydgoskim”: Okropny widok przedstawiała dzisiaj przed południem 
gromadka jeńców polskich (mniej więcej 10), których prowadzono przez miasto. Obdarci byli 
zupełnie ze zwierzchniej odzieży, boso i ciężko pobici. Gdy jeden z biedaków zemdlał, nie 
podniesiono go, lecz ciągnięto po bruku. Eskorta biła jeńców kolbami, a marynarze obrzucali 
ich najbrzydszymi wyzwiskami, gawiedź niemiecka zaś ciskała w nich kamieniami.
Ludność polska do żywego poruszona była tym nieludzkiem traktowaniem jeńców. Wzywa-
my władze, aby zapobiegły podobnym dzikim wybrykom wobec bezdomnych.

Tablica 27. 

P ociągi pancerne. PP. 9 „Danuta”  
i PP. 11 „Poznańczyk”

1. i 3. Całkowicie opancerzona w Krakowie lub Nowym Sączu lokomotywa konstrukcji austriackiej 229.46,  
sformowanego w Poznaniu 29.05.1919 r. pociągu pancernego PP. 9 „Danuta”,  

z części taboru niemieckiego Panzerzug 22 (PZ 22), zdobytego przez powstańców pod Rynarzewem  
17 lutego 1919 r.; obok nr serii „D2” malowany na tendrze i tarcza z orłem malowana  

na lewej burcie lokomotywy.
2. Opancerzony płytami pancernymi i betonem wagon artyleryjski zbudowanego w Warszawie  

i przekazanego powstańcom wielkopolskim w styczniu 1919 r. pociągu pancernego PP. 11 „Poznańczyk”;  
wygląd wagonu z 1920 r. (?)
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Bohater do ostatniej chwili

Franciszek Sójka z Odolanowa, syn robotnika i członka Rady Ludowej, został ciężko ranny po 
potyczce pod Granówcem. Gdy podczas potyczki przyniesiono go do domu, a żołnierze cisnęli 
się do niego, powiedział: „Ja już rozmawiam z moim Bogiem, a wasz obowiązek jest tam” 
i wskazał ręką w kierunku, gdzie jeszcze toczyła się walka.

„Kurjer Poznański”, piątek 24 stycznia 1919 roku

Zamordowanie księdza przez Heimatschutz

Dnia 14 bm. wtargnęło 3 żołnierzy z Heimatschutzu gwałtem do mieszkania ks. proboszcza 
Rudego z Marcinkowa w powiecie ostrzeszowskim i zabrało go ze sobą. Po dwóch dniach 
ciało ks. proboszcza znaleziono w lesie. Obdukcyja lekarska wykazała 4 strzały karabinowe 
w szyję, ramiona i piersi. Na rękach były ślady uderzeń kolbami.

„Druh. Bezpłatne Pismo dla Żołnierzy Polaków”, sobota 25 stycznia 1919 roku

P otyczki pod Bydgoszczą

„Dziennik Kujawski” donosi: Niemieckie oddziały wysłane z Bydgoszczy w stronę Inowrocła-
wia dokonywały licznych rabunków i prowokowały ludność polską w sposób niesłychany. 
Wobec tego oddziały kujawskie urządziły rodzaj ekspedycji karnej na rabusiów niemieckich. 
Wedle informacji, jakich udzielił nam adiutant sztabu pułku kujawskiego, podp. Siudziński, 
przetrzepano hołocie krzyżackiej tęgo skórę, zwłaszcza pod Chmielnikami. Bandyci z Grenz-
schutzu uzbrojeni byli w karabiny maszynowe itd. Odwagę mają jednak tylko wobec ludności 
bezbronnej. Nasze kujawskie zuchy sprały szwabów porządnie. Straty po naszej stronie są mi-
nimalne. Odznaczył się w potyczkach plutonowy Lewicki, który również wybitny brał udział 
w walkach na dworcu inowrocławskim i pod Złotnikami.

Kobiety ochotniczki

Otrzymujemy dziś z Poznania list, który rzuca charakterystyczne, krzepiące światło na zapał, 
jaki w społeczeństwie panuje dla sprawy czynnej obrony Ojczyzny. W liście tym czytamy 
pomiędzy innemi: „Jest rzeczą okropną chodzić i przypatrywać się, jak to każdy z ochotą za 
Ojczyznę walczy, a my Polki bezradne, nie wiemy, w jaki sposób stać się pożytecznymi. Jakże 
chętnie niejedna z nas ofiarowałaby się na drogą Ojczyznę, idąc za przykładem naszych boha-
terskich sióstr we Lwowie. Jeżeli więc Lwowianki mogły stanąć z bronią w szeregu w obro-
nie Polski, to czemużbyśmy nie miały i my, Poznanianki, stanąć w szeregu! Niechże więc nasze 

Tablica 28. 

P ociągi pancerne. PP. 8 „Generał Konarzewski”

1. Wagon artyleryjski z dwoma 76,2 mm działami przeciwlotniczymi wz. 1914,  
typu jak w szerokotorowym pociągu PP. 8 „Generał Konarzewski”, zdobytym przez 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich 

(później 57 Pułk Piechoty) 10 października 1919 r. pod Wawuliczami podczas walk  
z radziecką 8 Dywizją Strzelców.

2. i 3. Drugi (tylny) wagon artyleryjski PP. 8.
4. Rosyjska 76,2 mm armata polowa wz. 1902 (tzw. „trzycalówka”),  

w jakie uzbrojony był ww. wagon.
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dowództwo wojskowe pomyśli o tem i zawezwie nas Polki, a stanie nas wiele, bardzo wiele, 
aby przyczynić się do zwycięstwa polskiego”.

Podpisy: M.K., M.W., H.J., P.K., M.I. Drużki ochotniczki

„Kurjer Poznański”, niedziela 26 stycznia 1919 roku

Zaprzysiężenie wojsk polskich

Wczoraj od rana ulice miasta Poznania przyozdobione były licznymi chorągwiami polskiemi. 
Po godz. 9 z różnych stron miasta nadciągnęły liczne szeregi wojsk polskich na plac Wilhel-
mowski. Po stronie wschodniej placu na podwyższeniu stał ołtarz, przed którym niegdyś So-
bieski pod Wiedniem wysłuchał mszy świętej, gdy miał pobić Turków i oswobodzić Wiedeń. 
W pobliżu ołtarza stały wysokie słupy przyozdobione chorągwiami. Oddziały polskie stanęły 
w szyku na placu, naokoło którego zgromadziły się liczne rzesze publiczności. Bardzo wielu sta-
ło też w otwartych oknach domów przy placu. Na placu straż utrzymywała wzorowy porządek.
O godzinie trzy kwadranse na 10 wyruszyli z Bazaru na plac Wilhelmowski członkowie Ko-
misariatu Naczelnej Rady Ludowej, ks. prałat Adamski, panowie Korfanty i Poszwiński, przed-
stawiciele władz, duchowieństwa i prasy, delegacja pań i kilku oficerów francuskich i stanęli 
potem w pobliżu ołtarza. Przed ołtarzem już stał pod baldachimem w asyście ks. prałat i ka-
nonik Łukomski, aby odprawić mszę świętą polową.
Przy ołtarzu jedna z pań deputacji trzymała nowy sztandar amarantowy z białym orłem po 
jednej stronie a krzyżem po drugiej i z orłem białym na końcu drzewca. Orkiestra zagrała: 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. Wchodzi na plac generał Dowbór-Muśnicki z oficerami sztabu. 
Stawa przed każdym z osobna oddziałem wojsk, salutuje i pozdrawia żołnierzy, mówiąc:  
– Czołem ułani itp.
Żołnierze odpowiadają: – Czołem panie generale!
Potem generał ze sztabem stawa przed ołtarzem. Przed generałem stanęli członkowie Komi-
sariatu Naczelnej Rady Ludowej.
Następuje komenda do żołnierzy: – Czapki zdjąć!
Rozpoczyna się msza święta. Podczas ewangelii oficerowie staropolskim zwyczajem dobyli 
do połowy szpady z pochwy, a żołnierze prezentowali broń. Po ewangelii celebrans ks. prałat 
Łukomski poświęca nowy sztandar. Orkiestra gra „Boże coś Polskę”. Po mszy świętej przema-
wia od ołtarza donośnym głosem ks. proboszcz Dykiert z Kąkolewa. Wskazuje na to, że liczni 
nasi przodkowie oczekiwali z utęsknieniem tej radosnej chwili, której my jesteśmy świadkami. 
(…) Żołnierzom kaznodzieja przedstawia ważność przysięgi i podnosi, że mają przysięgać, aby 
walczyć na życie i na śmierć.
– Na życie i na śmierć – powtarzają wielkim głosem wszystkie wojska.
Po przemowie ks. prałat odczytuje następującą rotę przysięgi:
W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie 
mojej, i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego 
i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarzowi Naczelnej Rady 
Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i przełożonym swoim mianowanym przez Komisariat 

Tablica 29. 

Broń boczna. Pistolety (1)

1. Niemiecki 9 mm Mauser C96, jeden ze 150 tysięcy sztuk wyprodukowanych w latach 1916–1918  
na zamówienie niemieckiej armii na 9 mm nabój Parabellum (stąd czerwona „9” na rękojeści).

2. Niemiecki 7,65 mm Mauser wz. 1914 z kaburą.
3. Niemiecki 9 mm Parabellum P08 (potocznie zwany Luger od nazwiska głównego konstruktora), z kaburą.

4. Niemiecki 9 mm Parabellum P08L, obok pudełkowy magazynek jednorzędowy na 8 nabojów  
Parabellum 9×19 mm.
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zawsze i wszędzie posłuszny będę. Że w ogóle tak zachowywać się będę, jak przystoi na 
mężnego i prawego żołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, 
ustanowioną przez polską zwierzchność państwową. (…)

„Dziennik Poznański”, wtorek 28 stycznia 1919 roku

„Gwałty polskie” w świetle prawdy

Prasa niemiecka prześciga się w wymyślaniu najróżniejszych wiadomości o „gwałtach pol-
skich” dokonywanych na dzieciach, kobietach i mężczyznach niemieckich. Okazuje się, że jest 
to ta sama fabryka „krwawych fantazji”, która na zawołanie produkuje fantazje o pogromach 
Żydów. Świeżo np. podała berlińska „Vossische Ztg.” z 23 bm. wiadomość o pomocniku 
zwrotniczym Schwohlu ze Skalmierzyc. Otóż według tej wiadomości Schwohl wraz z swoją 
rodziną musiał ratować się ucieczką, ponieważ Polacy ustawicznie go napastowali, katowali 
i życiu jego i rodziny jego zagrażali. „Jest to jeden – dodaje w końcu »Voss. Ztg.« – z niezliczo-
nych przykładów gwałtów polskich”. 
Wobec tej wiadomości złożył w komendzie wojska polskiego w Skalmierzycach przodownik 
p. Andrzej Deja z Nowych Skalmierzyc następujące świadectwo:
Pan Schwohl przyszedł mniej więcej w roku 1913 jako robotnik zwyczajny kolejowy do 
Skalmierzyc. Wszyscy, którzy tu p. Schwohla znali, mogą potwierdzić, że p. Schw. przyszedł 
do Skalmierzyc zupełnie biedny i odarty. Ponieważ jednak okazał się „dzielny” jako przemyt-
nik towarów żywnościowych z Królestwa do Niemiec, więc się dorobił tak, że mógł sobie 
sprawić nawet fortepian i różne rzeczy luksusowe. „Rzemiosło” paskarskie uprawiał p. Schw. 
z p. Rehrbergiem. Ponieważ w ostatnich czasach kilkakrotnie aresztowano im przemycane 
artykuły żywnościowe wywożone całemi wozami z Królestwa do Niemiec, panowie ci, czu-
jąc zbyt gorący grunt pod nogami, poprosili sami Dyrekcję kolei w Poznaniu o przesiedlenie, 
co też uwzględniono. Zatem więc o zagrożeniu życia ich i ich rodziny mowy być nie mogło, 
chyba że zagrożony został ich dotychczas tak „bogato” uprawiany przemysł paskarski. Z tego 
więc, a nie innego powodu p. Schwohl wyniósł się ze Skalmierzyc.

„Kurjer Poznański”, czwartek 30 stycznia 1919 roku

P rzestroga

Dowiedzieliśmy się, że niemieccy urzędnicy i robotnicy zamierzają urządzić strajk politycz-
ny. Przestrzegamy urzędników i robotników przed nierozważnym tym krokiem, mogącym 
mieć dla nich nieobliczalne skutki. Wszystkich strajkujących pozbawi się zatrudnienia i wydali 
z kraju. Przywódcy zostaną internowani.

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej

„Dziennik Poznański”, sobota 1 lutego 1919 roku

Tablica 30. 

Broń boczna. Pistolety (2)

1. Niemiecki 10,6 mm Reichsrevolver M83/97.
2. Belgijski 9 mm Bayard m.1908.

3. Niemiecki 7,65 mm Dreyse M1907.
4. Belgijski 7,65 mm Browning FN1910.

5. Austro-węgierski 8 mm Roth-Krnka M1907 (Repetierpistole M.7), z kaburą.
6. Austro-węgierski 9 mm Steyr M1912.
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Listy z naszego frontu (od naszego specjalnego sprawozdawcy)

Od bitwy pod Szubinem i Żninem datuje się w głównych zarysach obecny front północny. 
Zdobywszy bowiem Szubin i Żnin, komenda frontu północnego rozkazała zabezpieczyć linię 
Noteci. Wysunięto oddziały piechoty z artylerją i kulomiotami nad rzekę, zajęto Rynarzewo, 
wysadzając most pod Rynarzewem. Zabezpieczono Inowrocław, wysuwając od granicy Kró-
lestwa oddziały na północ od Inowrocławia i na północ od Łabiszyna, tworząc jedną linię 
bojową, opierającą się o Noteć. Równocześnie wysunięto oddziały zabezpieczające ku Nakłu, 
Gromadnu i więcej w lewo. W ten sposób powstał obecny front północny.
Zwycięzca spod Szubina i Żnina, wymieniony zaszczytnie w sprawozdaniu bojowem Głównego Dowódz-
twa z dnia 13 stycznia podpułkownik Kazimierz Grudzielski urodził się w roku 1856 w Turwi w po-
wiecie kościańskim. Uczęszczał do gimnazjum Marji Magdaleny w Poznaniu, w roku 1878 
wstąpił do wojska pruskiego, został podporucznikiem piechoty w roku 1880, porucznikiem 
w 1889, kapitanem i szefem kompanji w roku 1894. W Poznaniu do roku 1901, z powodu 
ożenku z Polką p. Wandą Dobrogojską przesadzony został do Neumuenster. W roku 1906 ma-
jorem, w 1907 komendantem batalionu, przesadzony został do Szlezwiku. Podpułkownikiem 
mianowany w roku 1912 otrzymał komendę obwodową w Montjoj nad granicą belgijską. 
Z wybuchem wojny miał pułkownik Grudzielski komendę na zachodzie nad strażą graniczną 
zabezpieczającą ruchy wojsk podczas mobilizacji i koncentracji wojsk. W roku 1917 wystąpił 
z wojska i osiadł w kraju w Opieszynie pod Wrześnią. Tu doczekał się chwili wyzwolenia 
kraju. Z wybuchem wypadków poznańskich wziął podpułkownik Grudzielski od razu czynny 
udział najpierw w organizacji powiatu, został starostą powiatu wrzesińskiego oraz stawił się 
do dyspozycji NRL. Pod jego rozkazami dokonano w porozumieniu z Głównem Dowództwem 
operacji strategicznych wyżej omawianych, jego dowództwu zawdzięczamy wyzwolenie Szu-
bina i Żnina i zajęcie linii Noteci, a tem samem zabezpieczenie Księstwa od północy. Z rozka-
zu generała Muśnickiego, wraz z uznaniem za prowadzenie operacji pod Żninem i Szubinem, 
powierzono podpułkownikowi Grudzielskiemu dowództwo frontu północnego.

W ywiad z szefem sztabu

Od szefa sztabu frontu północnego otrzymuję następujące wyjaśnienia ogólne:
– Jaki charakter mają walki obecnie?
– Walki toczące się na naszym froncie mają charakter przeważnie partyzancko-pozycyjny. 
Nieprzyjaciel tak samo jest rozstawiony po wsiach i wzdłuż punktów o wadze strategicznej, 
częściowo okopany jak i siły nasze. Naturalne przeszkody jak Noteć itp. tworzą główne pod-
stawy oparcia.
– Czy tak zwany front istnieje?
– Nie można mówić o froncie w znaczeniu frontu np. na Zachodzie, francuskim, ubezpieczo-
nym drutem kolczastym, zasiekami, rowami itp. Jednakże front faktycznie istnieje, tu i ówdzie 
są sztuczne utwierdzenia, zależnie od terenu i wagi są też odcinki mniej umocnione, o ile re-
zultat wywiadów i położenie na mniejszą załogę pozwalają.

Tablica 31. 

Lotnictwo 1919–1921. Znaki

1. Awers i rewers chorągwi II Eskadry Lotnictwa Wielkopolskiego  
(od 13 kwietnia 1920 r. 13 Eskadry Myśliwskiej), Poznań, wiosna 1919 r.

2a. Różne wzory szachownic biało-karmazynowych malowanych na samolotach eskadr wielkopolskich w latach 1919–1921 
(m.in. karmazynowo-białej bez obwódek na podstawie Rozporządzenia Nr 38 Szefa Sztabu Generalnego z 1 grudnia 1918).
2b. Wzór szachownicy biało-czerwonej wprowadzonej w 1921 r., o ustalonym stosunku szerokości obwódek do pola  

jak 1:5 (Instrukcja Wojsk Lotniczych nr 15 z 1921 r.: Ogólne Warunki Techniczne Płatowców).
3. Orzeł na czerwonej tarczy malowany na burtach samochodów sztabowych lotnictwa wielkopolskiego.
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– Jakiego rodzaju są siły polskie?
– Przeważa dotąd element ochotniczy, który z miłości do sprawy wyruszył w pole. Ujęty jest 
on w pewien system wojskowo-kadrowy, nie różniący się wiele od regularnych formacji. 
W razie potrzeby wzywa się i pogotowia lokalne miast i wsi, które pełnią pomocnicze funkcje, 
a czasem wyświadczają wielkie usługi. Poza tem istnieją jeszcze frontowe rezerwy w punktach 
podręcznych gotowe na każdy alarm do posunięcia się na punkty zagrożone.
Formacja wojska regularnego jest w toku i czyni duże postępy. Zorganizowano frontowe gar-
nizony, gdzie żołnierze ćwiczą się w rzemiośle wojennym. Napływ jest duży.
– Z jakim wrogiem ma się do czynienia?
– Głównym wrogiem jest Heimatschutz. Są to słabo zorganizowane oddziały, które formują 
się zwykle około kilku pozbawionych racji bytu dawniejszych oficerów pruskich liniowych, 
z materiału ludzkiego zwabionego łatwym i wysokim żołdem, do 30 mk. dziennie. Charakter 
tych oddziałów zbliża się w praktyce z małymi wyjątkami do band o małej subordynacji, 
powolnych rozkazom o tyle, o ile to dogadza i obiecuje korzyści z rabunku i rekwizycji. Toteż 
w ślad za działalnością Heimatschutzu idą skargi w niebo bijące z powodu krzywd i bezpra-
wia dokonywanych na biednej ludności polskiej. Niekarne to wojsko, nie zna żadnych form 
uczciwości żołnierskiej, walczy środkami barbarzyńskimi i dobija rannych lub pastwi się nad 
nimi. Strzelają kulami dum-dum, obdzierają jeńców z odzieży i bielizny. Drugi wróg to zor-
ganizowani urzędnicy kolejowi i funkcjonariusze drobnych urzędów oraz koloniści. Ostatni 
są przeciwnikiem, którego lekceważyć nie można, gdyż są doskonale uzbrojeni, mają dużo 
poukrywanej amunicji i walczą podstępnie – jako cywiliści.
– Czy ostatnie walki nad Notecią były krwawe?
– Były bardzo krwawe, szczególnie pod Rudą, gdyż żołnierz nasz doskonale ukryty w ro-
wie strzeleckim dopuścił napastników na odległość 100 kroków i wziął ich w krzyżowy 
ogień karabinów maszynowych. Poległo 80 Niemców, kilkunastu utopiło się w Noteci. Reszta 
przez Noteć zdołała uciec. Niemcy atakowali w sile pół tysiąca chłopa. Do walki na białą 
broń, przed którą Heimatschutz ma strach paniczny, nie doszło. Pod Rynarzewem ostrzeliwali 
Niemcy nasze oddziały pociskami gazowo-trującemi. Straty polskie były nikłe.
– Jakie punkty frontu są najwięcej zagrożone?
– Odcinki w kierunku Bydgoszczy, głównego rezerwuaru sił niemieckich, są stale zaognione, 
strzelanina toczy się co dnia, także artylerji. Więcej na zachód jest spokojniej, poza odcinkiem 
nakielskim, gdzie Niemcy nie respektują rozejmu, podczas gdy pod Chodzieżą rozejm jest re-
spektowany.
– Jaki jest duch i wartość bojowa żołnierza polskiego?
– Z całem uznaniem trzeba się wyrazić o gotowości poświęcenia i męstwa żołnierza polskie-
go. Duch jest bardzo dobry, napływ ochotników silny. W walce przypominają nasze zuchy 
żołnierzy regularnych armii z początku wojny światowej. Idą w bój z brawurą godną najlep-
szych kart dziejów naszych.

Jan Marweg

„Kurjer Poznański”, niedziela 2 lutego 1919 roku

Tablica 32. 

Lotnictwo 1919–1921. Samoloty myśliwskie Fokker

1. Fokker D VII nr 530/18 Wyższej Szkoły Pilotów w Poznaniu-Ławicy, 1920–1921.
2. Godło osobiste mjr. Adama Haber-Włyńskiego (zwane Bi-Ba-Bo) na Fokkerze D VII,  

15 Eskadra Myśliwska (do 13 kwietnia 1920 r. 4 Wielkopolska Eskadra Bojowa),  
Poznań-Ławica 1919 r.

3. Fokker D VII por. pil. Norwida Kudło, dowódcy 2 Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej  
(od 13 kwietnia 1920 r. 13 Eskadry Myśliwskiej).

4. Fokker D VII nr 502/18, 15 Eskadra Myśliwska.
5. Samolot myśliwski Fokker E V, 15 Eskadra Myśliwska, Lwów 1920 r.


