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W ezwanie do Obywateli b. zaboru pruskiego

W formacjach tworzących się na ziemiach Wielkopolski jest wielki brak szabel. Jestem pe-
wien, że po dworach, dworkach, izbach wieśniaczych i prywatnych mieszkaniach znajdzie się 
wielka ilość białej broni (pałaszy, szabel, karabeli), które choć niejednolite, w doświadczonym 
ręku naszych wiarusów spełnią swoje przeznaczenie w świętej dla nas sprawie walki za Nie-
podległość Polski. Gorąco proszę Rodaków odezwać się i przysłać jak najśpieszniej do Sztabu 
Głównego Dowództwa w Poznaniu wszystką przechowującą się bez użytku białą broń.

Dowbór-Muśnicki, generał porucznik, Głównodowodzący 

„Kurjer Poznański”, czwartek 6 lutego 1919 roku

P ołożenie wojenne 

Komunikat Głównego Dowództwa w Poznaniu z dnia 16 lutego 1919 r.
Front północny: Ataki niemieckich pociągów opancerzonych na Wierzchosławice i Ryna-
rzewo zostały odparte. Próbę sforsowania przejścia przez Noteć pod Pauliną udaremnił nasz 
kontratak. Czarnków ostrzeliwał nieprzyjaciel artylerją i miotaczami min. Pod Rynarzewem 
strzelała artylerja niemiecka pociskami gazowemi.
Front zachodni: Pod Kamionną, Zbąszyniem i Kopanicą ożywiona działalność artylerji. Pod 
W. Grójcem zadał nam skoncentrowany napad ogniowy artylerji niemieckiej znaczne straty.
Front południowy: Ataki niemieckie na Sowiny i Weszkowę odparto. W Lesie Kąkolewskim 
utarczki patroli, odpędzono niemiecki pociąg opancerzony. Na całym odcinku Pawłowice,  
M. Górka i pod Krotoszynem znaczna działalność artylerji nieprzyjacielskiej. Ostrzeszów 
i M. Górkę ostrzeliwali lotnicy niemieccy. Na reszcie frontu spokój.

Szef Sztabu

Koalicja ustanawia linię demarkacyjną w Poznańskiem

Trewir. Biuro Wolffa donosi – Marszałek Foch doręczył ministrowi niemieckiemu Erzberge-
rowi następujący projekt jako dodatek do warunków w sprawie przedłużenia rozejmu:
Niemcy muszą natychmiast zaprzestać wszelkich ruchów zaczepnych, skierowanych przeciw-
ko Polakom na terenie ziem wielkopolskich lub na innym terytorium. W tym celu zakazuje się 

Tablica 33. 

Lotnictwo 1919–1921. Samoloty Albatros

1. Samolot myśliwski Albatros D III, Poznań-Ławica 1919 r.
2. Szachownica malowana na prawej burcie Albatrosa D III por. pil. Franciszka Jacha, 12 Eskadra Wywiadowcza  

(do 13 kwietnia 1920 r. 1 Wielkopolska Eskadra Polna), 1919–1920.
3. Godło osobiste por. pil. Kazimierza Jankowskiego (autorstwa por. pil. Ludwika Patalasa), na Albatrosie D III nr 253.237, 

13 Eskadra Myśliwska (do 13 kwietnia 1920 r. 2 Wielkopolska Eskadra Lotnicza), 1920–1921 r. (?)
4. Godło 13 Eskadry Myśliwskiej, 1919–1921 r. (?)

5. Różne malowanie kołpaków śmigieł Albatrosów D III: 11 Eskadry Wywiadowczej, 1920 r.; nieznanej eskadry,  
Poznań-Ławica 1919 r.; 2 Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej, 1919–1920.

6. Samolot szturmowy opancerzony (wg terminologii niemieckiej Infanterieflugzeug – do współdziałania z wojskami 
lądowymi) Albatros J1 IFL „Smok” z numerem bocznym „6”, z 1 Wielkopolskiej Eskadry Polnej (od 13 kwietnia 1920 r. 
12 Eskadry Wywiadowczej); powyżej napis z lewej burty i numer wraz ze wzorem szachownicy z wąskimi obwódkami, 
malowanymi na samolocie (wg innych źródeł samolot występował w malowaniu piaskowym z brązowymi smugami).
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Niemcom przekraczania z wojskami linii następującej: Ku południu linią byłej granicy Prus 
Wschodnich i Zachodnich ku Rosji aż do Wisły, następnie na zachód od Wisły linią biegnącą 
przez Podgórz (na południe od Torunia), Brzozy, Szubin, Kcynię, Lipiny, Szamocin, Chodzież, 
Czarnków, Miałę i Międzychód. Ku wschodowi linię Zbąszyń, Wolsztyn, Przement, Lesz-
no, Bojanowo, Rawicz, Trachenberg, Werndorf, Wielkie Brzeźno (Gross Briesen) i Dróżkowo 
(Droschkau). Z Dróżkowa linia biegnąca przez Nodlowę (Noldau), Dąbrówkę, Kupę (Kupp) 
i Odrę (…).
Trzeba podkreślić, że jest to czysto wojskowa linia demarkacyjna, która politycznych granic, 
jakie ustanowi konferencja pokojowa, w niczem nie przesądza. Polacy zastosują się w intere-
sie uniknięcia krwi rozlewu do warunków rozejmu podyktowanego przez koalicję. Rząd nie-
miecki stawia się na razie hardo, ale ostatecznie i on się podda. Czy się jednak podporządkują 
nakazowi niesforne bandy Heimatschutzu, to jest wątpliwe i na to z góry koalicji zwracamy 
uwagę. (…)

„Kurjer Poznański”, wtorek 17 lutego 1919 roku

Zaprzysiężenie wojsk w Szamotułach

Po smutnych i żałobnych obrzędach mieliśmy dzisiaj radosny i uroczysty obchód zaprzysię-
żenia garnizonu polskich wojsk z Szamotuł i Wronek. Chwila wzniosła i uroczysta, tej chwili, 
tego dnia nikt nie zapomni do końca życia. Na te chwile czekały pokolenia.
Miasto przybrano w chorągwie i nalepki, nastrój uroczysty i poważny, rynek i ulicę prowa-
dzącą do kościoła zajęte przez ludność kilkutysięczną. Godzina 10, biją dzwony, przebiega 
szept – już idą. Z ul. Klasztornej wyłania się pierwszy szereg z komendantami na czele. Idą 
sprawnie, miarowo, oblicza uśmiechnięte, broń na ramieniu, słychać szept cichy, później gło-
śny „Boże! Boże! Nasze wojsko”. Polskie wojska idą, idą, końca nie widać, jest ich, tych naszych 
kochanych, około 1000, nie wszyscy, połowa na placu boju w okolicy Wielenia i Sierakowa 
w gorącej walce z bandami krzyżackiemi.
Już są w kościele, rozpoczyna się uroczysta msza św. Po ewangelii poświęcenie sztandaru, 
dar p. hr. Kwileckiej z Dobrojewa, podczas ewangelii prezentowanie bronią, komenda sza-
ble wyciąga do połowy. Po mszy św. przysięga komendanta druha Orłowskiego, wręczenie 
sztandaru, którego klęcząco przyjmuje, następnie przysięga całego wojska, głośno, dobitnie 
wypowiedziana.
Płacz wstrząsa tłumami… przymykam oczy, a dusza widzi radosne, uśmiechnięte twarze w stal 
zakutych rycerzy, widzi kosynierów z czasów Kościuszki, powstańców rycerzy spod Gro-
chowa, Miłosławia i roku 1863, którzy radują się, że dziś tylu kolegów przysięga wywalczyć 
wolność ukochanej Ojczyzny…

(Skt.)

„Kurjer Poznański”, czwartek 20 lutego 1919 roku

Tablica 34. 

Lotnictwo 1919–1921. Samoloty Albatros

1. Samolot szkolny Albatros B II nr 1125/17, Wyższa Szkoła Pilotów Poznań-Ławica;  
poniżej ogon ww. maszyny, 1919 r. (?)

2. Samolot rozpoznawczy i lekki bombowy Albatros C III nr 103/17 (d. 12156/17),  
Stacja Lotnicza Poznań-Ławica, 1919 r. (?); powyżej powiększenie tablicy z numerem maszyny  

i szachownice malowane na lewej i prawej burcie oraz na stateczniku pionowym.
3. Ogon samolotu obserwacyjnego Albatros C Ia (Bay.) nr 118/15,  

Stacja Lotnicza Poznań-Ławica, 1919 r. (?);  
poniżej powiększenie tablicy z adresem Stacji Lotniczej Poznań-Ławica.



85



86

Nasza Straż Ludowa

Niedawno był Poznań znowu świadkiem wielkiej i podniosłej uroczystości. W dniu 23 lutego 
br. odbyło się zaprzysiężenie Straży Ludowej.
Powstała ona z poczucia potrzeby bezpieczeństwa. (…) Straży Ludowej powierzono obronę ży-
cia i mienia mieszkańców miast naszych; ona broniła w Poznaniu także stolicy Wielkopolski 
honoru. Kiedy wróg w pamiętnych dniach grudnia rzucił się na sztandary koalicyjne, wywie-
szone z okazji przybycia do Poznania misji angielskiej, i kiedy wywołał walki uliczne, nasza 
Straż Ludowa broniła dzielnie miasta przeciw napastniczym wojskom niemieckim i przyczy-
niła się do walnego nad wrogiem zwycięstwa. Naród polski nie splamił się w tych czasach 
rewolucyjnych aktem gwałtów i zbrodni, ale potrafił ład i porządek utrzymać.
Przed kilku tygodniami uznano na mocy rozporządzenia Naczelnej Rady Ludowej Straż Ludo-
wą jako formację wojskową przy armji polskiej i poddano ją rozkazom Głównego Dowództwa 
w Poznaniu. Dnia 23 lutego poszczególne oddziały Straży składały przysięgę przed ołtarzem, 
ustawionym na placu Wilhelmowskim wśród obfitej zieleni i sztandarów narodowych. Ob-
szerny plac zapełnił się oddziałami Straży, która ze wszystkich dzielnic napłynęła. Po mszy św. 
i krótkiem patriotycznem kazaniu dokonano zaprzysiężenia. Nastąpiło wręczenie sztandaru, 
który Stowarzyszenie Wielkopolanek przeznaczyło w darze dla poznańskiej Straży Ludowej. 
Uroczystość, której sprzyjała wspaniała iście wiosenna pogoda, uświetnił obecnością swoją 
przedstawiciel zwycięskiej armji francuskiej, generał Dupont. (…)
Jak donoszą gazety, także w innych miastach Księstwa odbyły się podobne uroczystości, które 
u wszystkich uczestników wywierają głębokie wrażenie. Są bowiem dowodem, że wśród na-
szego ludu żyje ów gorący duch miłości, który duszę człowieka zespala z Ojczyzną cementem 
krwi, którą każdy gotów jest przelać dla ukochanej Ojczyzny.

O rozejmie z Niemcami

Poseł Korfanty, wezwany na pełne zebranie misji koalicyjnej w Warszawie, wygłosił re-
ferat o położeniu w byłej dzielnicy pruskiej, uzasadniając potrzebę nakłonienia Niemców  
do zaprzestania walk przeciw Polakom. Szefowie misyj zwrócili się następnie telegraficznie do  
swoich rządów, aby żądania polskie poparły, co stało się zadość w ogłoszonych warunkach 
rozejmu. Na następnem posiedzeniu misji koalicyjnej wręczył poseł Korfanty misjom raport 
w języku angielskim o postępowaniu Niemców, ich zbrodniach i o położeniu ludności pol-
skiej w byłym zaborze pruskim. Szczegółowo objaśniał potem poseł nasz o tem, że mimo 
zakazu Niemcy prowadzą walkę dalej na całym froncie zachodnim, co misja z oburzeniem 
przyjęła do wiadomości. Postanowiono natychmiast podjąć kroki przeciw Niemcom.

„Przewodnik Katolicki”, 9 marca 1919 roku

W ielka Misja Koalicji w Poznaniu

(…) W sobotę, dnia 1 marca około godz. 10 rano przybyła Misja do przystrojonego odświętnie 
grodu Przemysława. Liczne sztandary polskie i państw Koalicji wywieszono w każdym domu. 
Od zamku, który zbudowano dla byłego cesarza Wilhelma, a w którym ma zamieszkać Misja 

Tablica 35. 

Lotnictwo 1919–1921. Samoloty rozpoznawcze i lekkie bombowe

1. Rumpler C I nr 13046, 1919 r. (?)
2. A.E.G. C IV nr 7123/17, poniżej wymiary oznakowania maszyn tego typu i A.E.G. C IV nr 1035/17  

z NN jednostki lotnictwa wielkopolskiego, 1919–1920 (?).
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Koalicji, aż do dworca tłum czterdziestotysięczny. Wśród gromkich okrzyków „Niech żyje ko-
alicja!” wysiadają z pociągu członkowie Misji. Następuje defilada honorowej kompanii piecho-
ty i powitanie gości w hali dworcowej, poczem na placu dworcowym dokonuje się przemarsz 
piechoty i jazdy, która tworząc czoło pochodu triumfalnego, prowadzi członków Misji do 
zamku. W powozie zaprzężonym w czwórkę jechał ambasador p. Noulens, przewodniczący 
Misji, wraz ze swą małżonką. Za nimi wszyscy inni członkowie w samojezdach i powozach. 
Tłumy ludności miasta, wznosząc okrzyki, towarzyszyły niezwykle dostojnym gościom.
Następnego dnia o godz. pół do 12 odbyło się na placu Wolności poświęcenie 4 baterji. Dokonał 
poświęcenia dziekan wojsk polskich, X. Dykier, a w krótkiej żołnierskiej przemowie zaznaczył, 
że krwawy bój nasz jest prawym i świętym, bo oręż nasz nie jest narzędziem mordu, lecz rycer-
skości i wolności. Po poświęceniu rozpoczęła się wobec przedstawicieli Misji Koalicji defilada 
wszystkich oddziałów wojskowych, które załogują w Poznaniu, piechoty, artylerji, konnicy.
Najwięcej wzruszeń dała uroczystość, która odbyła się przed ratuszem w południe. Po po-
witaniu gości w Sali Historycznej ratusza przez prezydenta miasta p. Drwęskiego, przemówił 
z balkonu ratuszowego do tysięcznych tłumów komisarz Naczelnej Rady Ludowej p. Poszwiń-
ski. „Witamy ich – wołał – wylanem sercem i chcielibyśmy, by te uczucia nasze przemieniły 
się w ich sercach w lawę gorącą, która źre i pali, wskazując im, że Polska, zawsze wierna 
w słowie i czynie zasadom Wolności i Sprawiedliwości, sojuszniczką też wierną i walną będzie 
w przyszłości. I niech, będąc u nas, wywiozą to przekonanie, że w ciężkiej pracy zmężniali,  
znamy, co znaczy zgodna i jedna praca dla całości”. (…)
Wieczorem odbył się na zamku raut na cześć Misji, na który przybyło około tysiąca osób 
z wszystkich warstw społeczeństwa. Główna sala zamkowa, rzęsiście oświetlona, wypełniła 
się barwnym korowodem gości. Zwracały ogólną uwagę przede wszytskiem malownicze 
stroje naszych bamberek.

„Przewodnik Katolicki”, 16 marca 1919 roku

Obrońcy Lwowa (od naszego korespondenta)

(…) Jeszcześmy ich tu przed paru dniami widzieli między sobą. Sporo mundurów z rogatyw-
kami i biało-czerwonemi charakterystycznemi dla nich wyszywkami na kołnierzu zwracało 
powszechną uwagę. Często spotkać ich było można z kilku Hallerczykami, którzy tu bawią.
Mówiło się wtedy wiele o wojsku z Wielkopolski, mówiło się o nich korzystnie, z szacunkiem. 
Ze zgryźliwością niekiedy tylko odzywali się ci, dla których Poznańskie w ogóle jest czymś 
nieprzyjemnym. Myślę o socjalistach, którzy bardzo byliby radzi rozbić ten twardy mur, który 
Wy stanowicie. (…)
Dnia 17 marca wieczorem pierwsze oddziały poznańskie stanęły w Sądowej Wiszni, do-
kąd udał się także dowódca frontu galicyjskiego gen. Iwaszkiewicz wraz ze swoim sztabem. 

Tablica 36. 

Lotnictwo 1919–1921. Samoloty rozpoznawcze i lekkie bombowe

1. L.V.G. C V nr 15917/17 „Stasia”, 12 Eskadra Wywiadowcza (do 13 kwietnia 1920 r. 1 Wielkopolska Eskadra Polna), 
1919–1920 r., powyżej powiększenie napisu z lewej burty.

2. Ogon L.V.G. C V z innym wzorem szachownic i bez numeru bocznego, Poznań-Ławica 1919 r.
3. Odznaka honorowa „Za obronę Kresów Wschodnich”, proj. Mariana Winowicza –  

żołnierza I Wielkopolskiej Eskadry Polnej, za udział w odsieczy Lwowa, od marca do kwietnia 1919 r.
4. Godło 12 Eskadry Wywiadowczej, malowane bezpośrednio, bez tła,  

na burtach przed numerem bocznym samolotów, 1919–1920.
5. Godło 13 Eskadry Myśliwskiej (do 13 kwietnia 1920 r. 2 Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej), 1919–1921 r. (?)

6. D.F.V. C V nr 5023/16 z 2 Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej, zima 1919–1920.
7. Nazwy samolotów z 12 Eskadry Wywiadowczej (do 13 kwietnia 1920 r. 1 Wielkopolskiej Eskadry Polnej), 1919–1920 r.: 

D.F.V. C V „Wanda” z numerem bocznym „2” oraz L.V.G. C V „Lulu” i „W...” (?).
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Jeszcze przedtem kompania poznańska brała udział w akcji w celu odsunięcia hajdamaków 
od Przemyśla, pod który podsuwali się szybko. Już wtedy odznaczyli się Poznańczycy, sku-
tecznie odsuwając Rusinów na południowy wschód od Przemyśla o 15 przeszło kilometrów 
od pierwotnej pozycji. (…)
Sam fakt przybycia Wielkopolan, prezentujących się bardzo dzielnie, podniósł ogromnie du-
cha wojska. W przeciwstawieniu Ukraińcy, pomimo przewagi liczebnej, upadli na duchu, 
widząc nadciągające siły polskie i przeczuwając swą porażkę.
Gen. Iwaszkiewicz działa szybko, migawkowo. W ciągu dnia rozciągnięto siły poznańskie 
w otwartym polu. Przygotowano się na wtorek do walnej kampanii polowej. Lotnicy poznań-
scy siali, rzucając bomby na dyslokacje ukraińskie, depresję i panikę.
We wtorek do dnia Wielkopolanie i gen. Aleksandrowicz przeszli do ataku. Jednocześnie 
załoga lwowska urządziła wycieczkę na Janów, absorbując siły ukraińskie skupione około 
Jaworowa.
Natarcie dało znakomity rezultat. W ciągu dnia w walce grupa południowa poznańska prze-
szła około 18 kilometrów i pod wieczór stanęła w odległości 3 km od Gródka. Jeszcze jeden 
atak, a uzyskano połączenie z Gródkiem, tak że o północy gen. Iwaszkiewicz, a za nim automo-
bile amunicyjne i żywnościowe, wjechali do Lwowa. Nocą też nastąpiło pierwsze spotkanie 
walecznych obrońców z walecznymi oblężonymi.
O świcie we środę wśród powszechnego entuzjazmu ludności niektóre oddziały z Poznańskie-
go wchodziły do ocalonego Lwowa. (...)

ski

„Kurjer Poznański”, sobota 22 marca 1919 roku

W iadomości bieżące

Pogrzeb zmarłego za sprawę naszą żołnierza włoskiego odbył się w ubiegłym tygodniu 
w Poznaniu i zamienił się w prawdziwą manifestację narodową, stwierdzającą wspólność 
ze sprzymierzonym narodem włoskim. Śp. Winceaty Cittaglui, podoficer włoski, przebywał 
w naszych stronach jako jeniec, a w ostatnim czasie wraz z innymi towarzyszami swymi 
walczył po stronie naszej przeciw rozwydrzonym bandom hajmatszucu. W olbrzymim po-
chodzie pogrzebowym wzięli udział członkowie misji sojuszniczej z generałem włoskim na 
czele, generał Dowbór-Muśnicki z swym sztabem oraz nieprzeliczone rzesze ludu; pochodo-
wi towarzyszył oddział ułanów polskich, w dalszym szeregu postępował batalion wojska 
polskiego, zamykał pochód dalszy oddział ułanów i baterja polna w pełnym rynsztunku.  
Nad grobem przemawiali X. Bajerowicz po włosku, X. patron Adamski po polsku oraz ge-
nerał włoski Romei, który zwróciwszy uwagę na nić serdeczną uczuć, łączącą od długich 
lat naród włoski z polskim, zakończył mowę swoją temi słowy: „W imieniu wspólnego bra-
terstwa i u stóp krzyża Chrystusa, tego najważniejszego symbolu miłości ludzkiej, dziękuję 
wam, obywatele, żołnierze, Polki i dzieci polskie, za wspaniały objaw współczucia okazanego 
temu żołnierzowi włoskiemu; niech braterstwo między Polską a Włochami będzie zawsze tak 

Tablica 37. 

Lotnictwo 1919–1921. Samoloty szturmowe

1. Halberstadt CL II nr 202/18 z 3 Wielkopolskiej Eskadry Polnej  
(od 13 kwietnia 1920 r. 14 Eskadry Wywiadowczej), 1919 r.

2. Ogon Halberstadta CL II nr 201/18 z 14 Eskadry Wywiadowczej, maj 1920 r.
3. Ogon Halberstadta CL II nr 223/18 z numerem bocznym „55” z Wyższej Szkoły Pilotów, Poznań-Ławica, 1919 r.

4. Hannover CL II nr 218/18, Stacja Lotnicza Poznań-Ławica, 1919 r., powyżej numer ww. maszyny.
5. 7,92 mm IMG Maxim wz. 08 (w wersji lotniczej),  

będący na uzbrojeniu pilotów większości samolotów konstrukcji niemieckiej.
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szczerem, jak my je w tej chwili odczuwamy”. W końcu przemówił generał Muśnicki i wrę-
czywszy generałowi włoskiemu wspaniały wieniec, prosił, aby posłał go rodzinie zmarłego 
jako symbol przyjaźni i sojuszu oręża polskiego z włoskim.

Zwycięstwo polskie pod Lwowem

Wojska polskie pobiły Ukraińców pod Lwowem, a wróg cofać się musiał w popłochu. Droga 
Przemyśl−Lwów została oswobodzona. W walkach odznaczyły się dzielne oddziały poznań-
skie. Pod Barem i Wołczuchami w dniu 18 marca złamał szeregi Ukraińców wspaniały roz-
mach, z jakim rzucili się do walki poznaniacy, rozbijając doszczętnie nieprzyjaciela. W nocy 
pułki poznańskie wkroczyły już do Gródka, który w czasie tej wojny już po raz trzeci jest przez 
Polaków oswobodzony. Zdobyto dużo materiału wojennego oraz zabrano do niewoli znaczną 
ilość jeńców. Za wkroczenie do Lwowa obiecała naczelna komenda wojsk ukraińskich hajda-
makom po 4 tysiące koron i po 5 morgów ziemi.

„Przewodnik Katolicki”, 30 marca 1919 roku

Czyn godny naśladowania!

Komendantura w Rogoźnie odebrała od naszego wiarusa Roberta Gacka z Walkowic zebrane 
przez niego w Walkowicach 188,35 marek wraz z listem, z którego wynika, że pieniądze te prze-
znaczone są dla pozostałej matki i rodzeństwa po poległym w czasie najazdu nieprzyjacielskiego 
na wioskę Walkowice bohaterze Wiktorze Hence. Z tej sumy przeznaczono 50 marek pozostałej 
matce dla drugiego poległego pod Mierosławiem bohatera Jana Ojczenasza ze wsi Gorzawy.

„Przewodnik Katolicki”, 13 kwietnia 1919 roku

W alki Wielkopolan pod Lwowem

Spod Lwowa donoszą telegraficznie: „Grupa Wielkopolan brała udział w dwudniowej akcji 
bojowej jako główna kolumna natarcia sił przeznaczonych do ataku. Nie zważając na trudne 
warunki terenu i prowadzenia akcji na przestrzeni 30 kilometrów linii powietrznej i zacięty 
opór stawiony na naszym prawym skrzydle, żołnierze wielkopolscy w zwycięskim pochodzie 
z niewstrzymanym impetem posuwali się naprzód. Zadanie zostało znakomicie spełnione. 
Straty – polegli: dowódca 2 kompanii sierżant Krieger i 18 żołnierzy; ranni: porucznik Głowac-
ki lekko w szyję, dowódca 3 kompanii lekko w nogę, adiutant 1 baonu podchorąży Otworow-
ski ciężko w piersi i około 130 rannych żołnierzy. Spory procent ciężko rannych”.

Wydział Prasowy Dowództwa Głównego

„Kurjer Poznański”, wtorek 29 kwietnia 1919 roku

Tablica 38. 

Lotnictwo 1919–1921. Samoloty bombowe

1. Gotha G IIIa, składnica sprzętu w Poznaniu, 1921 r.
2. Gotha G IV nr 100/17 (dawny 213/17) dowódczy 21 Eskadry Niszczycielskiej, por. pil. Ludomiła Rayskiego  

(orzeł na czerwonej tarczy na dziobie samolotu), powyżej powiększony numer maszyny, 1920 r.
3a. i 3b. Godło osobiste por. pil. Ludomiła Rayskiego (w dwóch wersjach – z tarczą i bez),  

malowane na dziobie Gothy G IV, 1920 r. 
4. Różne wielkości bomb używanych w eskadrze niszczycielskiej, od lewej: 100, 50, 12,5 i 300 kg.
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Matkom poległych żołnierzy

Dowództwo Główne podaje do wiadomości społeczeństwa następujący dekret Naczelnej 
Rady Ludowej w Poznaniu:
W walkach o oswobodzenie Wielkopolski widzieliśmy wiele przykładów bohaterstwa u na-
szych żołnierzy. Idą oni w bój z radością i poświęcają swoje życie za Ojczyznę. Że mimo 
wiekowej niewoli i krzyżackiego wieku miłość Ojczyzny i bohaterstwo w Wielkopolsce nie 
wygasło, jest to w największej mierze zasługą matek Polek, które wszczepiły w swoje dzieci 
rycerskość, patriotyzm i ukochanie kraju. Cześć więc matkom bohaterów. Oceniając ich wiel-
kie zasługi, które stały się podwaliną polskiej siły zbrojnej, a zarazem chcąc w małej mierze 
wynagrodzić łzy i cierpienia po stracie synów, ustanawiamy znak pamiątkowy dla matek sy-
nów poległych w walkach o kresy polskie. Statut znaku opiewa:
Znak pamiątkowy z napisem „Wielkopolska – matkom poległych” otrzyma każda matka, któ-
rej syn poległ w walkach w czasie od 27 grudnia 1918 r.;
Znak wydaje się razem z patentem imiennym, podpisanym przez głównego dowódcę, opa-
trzonym numerem bieżącym;
Osoby nie mające patentu, nie mają prawa noszenia znaku;
Znak nosi się na piersi po lewej stronie; 
Po śmierci osoby upoważnionej do noszenia znaku przechodzi znak na spadkobierców bez 
prawa noszenia go, jedynie jako rodzinna pamiątka;
Wyrób i sprzedaż znaku bez specjalnego pozwolenia głównego dowództwa są wzbronione.
Znak ma kształt Krzyża Virtuti Militari, jest zrobiony ze srebra, na brzegach ma czarne ob-
wódki, pośrodku znajduje się czerwone, okrągłe pole, na którym widnieje orzeł biały. Krzyż 
spoczywa na wieńcu laurowym. Średnica krzyża liczy 33 mm. (…)

„Druh. Pismo dla żołnierzy Polaków”, sobota 17 maja 1919 roku

W iadomości miejscowe i potoczne

Będzie gaz! Mieszkańcy miasta naszego, posiadający urządzenia gazowe, przyjmą niewątpliwie 
z radością do wiadomości obwieszczenie magistratu, że gazownia po kilkumiesięcznej prze-
rwie zostanie w tych dniach znowu uruchomiona. Nastąpi to w przyszłą sobotę 21 bm., tak że 
po raz pierwszy korzystać będzie można z gazu w niedzielę 22 bm. Na razie tylko w pewnych 
godzinach. Konsumentom gazu zaleca się, ponieważ rury gazowe z powodu długiego zastoju 
wypełniły się powietrzem, zachować jak największą ostrożność. (…)

„Kurjer Poznański”, czwartek 19 czerwca 1919 roku 

Z rozkazów Głównodowodzącego

Rozkazuję wszystkim podwładnym mi wojskom, aby w marszu, przede wszystkiem przez mia-
sto, nie śpiewali piosenek treści swobodnej lub dwuznacznej. Odpowiedzialność za piosenki 

Tablica 39. 

Lotnictwo 1919–1921.  
Porównanie wielkości podstawowych typów samolotów

1. Ciężki samolot bombowy Gotha G IV, rozpiętość płatów górnych 23,7 m, długość 12,2 m.
2. Samolot szturmowy Halberstadt CL II, rozpiętość płatów górnych 10,77 m, długość 7,3 m.

3. Samolot myśliwski Fokker D VII, rozpiętość płatów 8,9 m, długość 6,95 m.
4. Samolot myśliwski Albatros D III, rozpiętość płatów górnych 9,05 m, długość 7,33 m.
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śpiewane przez oddziały wojskowe przechodzące przez miasto wkłada się na starszego, pro-
wadzącego oddział. Munduru żołnierskiego, munduru obrony Ojczyzny, nie można wystawiać 
na pośmiewisko przez śpiewanie publiczne piosenek o treści swobodnej. Żołnierz nie powi-
nien być gorszycielem przysłuchujących się piosenkom swobodnym dzieci.

Wydział prasowy Dowództwa Głównego

„Kurjer Poznański”, sobota 31 maja 1919 roku

P odpisali

W sobotę po godz. 3 po południu, wśród „grobowej ciszy”, jak mówi telegram, podpisali 
przedstawiciele Niemiec w Wersalu traktat pokojowy. Sto jeden strzałów armatnich obwie-
ściło światu zawarcie pokoju, nadejście tej tak upragnionej i wyczekiwanej przez wszystkie 
narody chwili – finału krwawej wojny światowej. Nasi sojusznicy na zachodzie i świat neu-
tralny witają moment ten z radością i entuzjazmem, bo dla nich rzeczywiście nadszedł pokój 
w całem słowa tego znaczeniu. Polsce natomiast jeszcze daleko do niego. Jeszcze nie wiemy, 
czy przyznanych nam traktatem postanowień nie będziemy musieli realizować orężem, jesz-
cze nie ustalone położenie Polski na wschodzie i na południowym wschodzie, nie ziszczone 
postulaty w Cieszyńskiem i na Śląsku Górnym nie pozwalają na uczucie radości i beztroskę. 
Pozostaje nam tylko realna ocena dokonanych faktów.
Od chwili podpisania przez Niemcy traktatu państwo polskie uzyskało w znaczeniu prawa 
międzynarodowego swoje granice zachodnie. Wielkopolska i Prusy Królewskie w granicach 
przez traktat przewidzianych oraz część powiatów sycowskiego i namysłowskiego na Środ-
kowym Śląsku stały się częścią Rzeczypospolitej. Terytoria, na których odbyć się ma plebi-
scyt, jak Warmia, Mazowsze, cztery powiaty Prus Królewskich (sztumski, suski, kwidzyński  
i malborski) oraz Górny Śląsk, wyjęte zostają spod władzy niemieckiej, a pieczę nad nimi obej-
mą komisje złożone z przedstawicieli Koalicji. Gdańsk sam uchwali sobie konstytucję, otrzyma 
komisarza z ramienia mocarstw sprzymierzonych, a jego konwencja z Polską ma być ustalona 
przez pięć mocarstw (…).

„Kurjer Poznański”, wtorek 1 lipca 1919 roku

W ojna czy pokojowa ewakuacja?

Zdawało się, że zdecydowane stanowisko koalicji i pogotowie armji polskiej wywarło swój 
skutek i że wydanie ziem polskich odbędzie się bez krwi rozlewu. Nawet telegram z datą 
wczorajszą niemieckiego ministerstwa wojny mówi o pozostawaniu na miejscu na terytoriach 
przyznanych Polsce wojsk niemieckich „aż do wydania ich nowemu właścicielowi”.

Tablica 40. 

W ojska balonowe (aeronautyczne) 1919–1920

1. Balon obserwacyjny Ae (kopia francuskiego caquota) wielkopolskiej grupy aeronautycznej, Bobrujsk, wiosna 1920 r., 
z koszem obserwacyjnym (kamuflaż balonu domniemany, por. I, tabl. 43, poz. 4).

2. Znak widoczny na lewej burcie balonu Ae, Poznań-Ławica, 1919 r. (pozostałe dwa znajdowały się,  
po jednym: na przeciwnej burcie i z przodu na górze kadłuba).

3. Fragment flagi wojsk aeronautycznych 2 Kompanii Aeronautycznej, zorganizowanej w lecie 1919 r.  
pod dowództwem kpt. pil. bal. Jana Wolszlegiera, Poznań, 9 lipca 1920 r. (?)

4. Kosz obserwacyjny z dwuosobową załogą, wyposażoną w środki łączności (najczęściej telefon polowy,  
rzadziej w radiostację) i karabin maszynowy dla obrony przed samolotami przeciwnika.

5. Dźwigarka konna (wyciągarka) Alpina bez przodka.
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Tymczasem dzisiejszej nocy, jak donosi komunikat Głównego Dowództwa, na całym fron-
cie północnym Księstwa rozpoczęła się wzmożona działalność nieprzyjacielska sił niemiec-
kich. Ostrzeliwano ciężką artylerją szereg miejscowości, jak Zelechlin, Budziaki, Broniewo, 
Milewo, Tarkowo, Książkowo i Dąbrówkę. Używano przy tem pocisków gazowych. W re-
jonie Budzynia Niemcy atakowali silnymi oddziałami Knary, Grabówkę i Ofelję. Straty pol-
skie wynoszą kilkunastu zabitych i rannych. Pod Knarami czterech rannych dobili Niemcy 
kolbami.
Także na innych odcinkach mimo podpisania pokoju Niemcy działań wrogich nie zaprzestali. 
(…)

„Kurjer Poznański”, środa 2 lipca 1919 roku

Historyczny dzień w Sejmie

Traktat pokojowy ratyfikowany 286 głosami, przeciw 41. Odwraca się karta dziejowa. Aktami 
z dnia 28 czerwca 1919 r. i dnia 31 lipca 1919 r., powziętymi w Paryżu i Warszawie, Państwo 
Polskie zostało prawnie przywrócone do życia. Polska wraca z powrotem do szeregu państw 
samodzielnych, a od naszej zapobiegliwości i mądrości państwowej zależy jej rozwój i potęga. 
Traktat Wersalski ratyfikowany dzisiaj przez suwerenny Sejm Rzeczypospolitej Polskiej for-
malnie i prawnie wymazuje i przekreśla zbrodnię dokonaną przed półtora wiekiem na żywym 
organizmie naszego narodu. W tym tkwi ważność dzisiejszej uchwały sejmowej.

„Kurjer Poznański”, sobota 2 sierpnia 1919 roku

J eszcze w sprawie spolszczenia napisów

(…) Nie wystarcza, aby napisy na kolejach, tramwajach itd. były gramatycznie poprawne, na-
leży w tych napisach uwzględnić odmienny charakter narodu. Jeżeli Niemiec przeczyta np. 
napis „rechts gehen”, to zdaje mu się, że policjant do niego przemawia, tem więcej, że napis 
jest utrzymany w tonie honorowym, a więc że jest to rozkaz władzy. Wobec tego Niemiec 
słucha, idzie „rechts”, prowadzi gdzie potrzeba psa na sznurku, nie pluje, słowem – zachowuje 
się z rozkazu władzy przyzwoicie. Owe niemieckie napisy nie są niczem innem jak „ersatzem” 
policjanta. Taki system edukacyjno-policyjny u nas zastosowany być nie może.
Jeżeli konieczne są napisy, to trzeba też zasadniczo je zmienić. Zamiast pisać: „prawą stroną 
chodzić”, trzeba napisać: „należy prawą stroną chodzić”, zamiast: „bilety mieć w ręku” – „nale-
ży bilety mieć w ręku” itd. Tak samo w tramwajach zamiast: „nie palić” – „palenie wzbronio-
ne”, zamiast: „nie pluć we wozie” (!) – „spluwanie na podłogę wzbronione”, choć ostatecznie 
przypuszczać można, że w wagonie (nie w wozie – Wagen) tramwajowym nikt po szybach, 
ławkach i suficie pluć nie będzie, tylko w najgorszym razie na podłogę. (…)

Druh

„Kurjer Poznański”, niedziela 3 sierpnia 1919 roku

Z walk wojsk wielkopolskich  
na froncie galicyjskim

(…) Często słyszy się zdanie, jakoby żołnierz wielkopolski dzielnie i odważnie się bił, ale był 
zniewieściały, przywykły do wygód, niewytrzymały na trudy i mozoły wojenne. Tych, co 
tak sądzą, zaprowadziłbym chętnie do biwaku, jaki tuż pod Wiśniowczykiem urządzał sobie  
II baon 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Miasteczko od lat całych leży w gruzach. Kilka 
domów całych i na pół rozwalonych zajęły inne formacje wielkopolskie oraz I baon 10 Pułku. 
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III baon rozlokował się po sąsiednich wsiach, II baon zaś, nie wykluczając Sztabu, pobudował 
sobie z chrustu i trawy szałasy, częścią na gołem polu, częścią na starych okopach austriac-
kich, i w tych szałasach – jak kiedyś Żydzi na puszczy – spędził kilka dżdżystych i zimnych 
dni, nie tracąc bynajmniej dobrej fantazji. Znów jedna z tysięcznych bajek krążących o żołnie-
rzu wielkopolskim okazała się płonna. (…)

„Kurjer Poznański”, czwartek 7 sierpnia 1919 roku

Z 3.9.1919.  
Sukces oddziałów wielkopolskich

Front Litewsko-Białoruski: Na odcinku północnym nawiązaliśmy kontakt z nieprzyjacielem 
i wyparliśmy go z szeregu miejscowości. W kilku punktach dotarliśmy do Dźwiny. Oddziały 
wielkopolskie śmiałem wypadem na wschodni brzeg pod Bobrujskiem rozgromiły większe 
siły nieprzyjacielskie, zdobywając 500 jeńców, 5 dział z amunicją i 8 karabinów maszyno-
wych. Straty nieprzyjacielskie w zabitych i rannych są bardzo znaczne.

„Kurjer Poznański”, czwartek 4 września 1919 roku

Czas nadszedł

Pod tym tytułem pisze „Tygodnik Nauczycielstwa Polskiego”:
W urzędowej „Gazecie Szkolnej” nr. 15 wzywa oddział szkolny Rejencji Poznańskiej nauczy-
cieli Polaków, którym rząd pruski nieraz przymusowo poniemczył pisownię nazwiska ro-
dzinnego, aby w drodze urzędowej przez starostwo wnieśli podania do oddziału pierwszego 
Rejencji o przywrócenie polskiego brzmienia ich nazwisk. Przypomnienie takie słuszne jest 
i na czasie, a godzi się je kierować nie tylko do nauczycieli oraz do urzędników, lecz także do 
wszystkich innych Polaków, na których rząd pruski przez zmianę nazwiska chciał wycisnąć 
swój stempel niemiecki, np. Krug zamiast Kruk, Rehbock zamiast Rybak, Willschreck zamiast 
Wilczek, Kutzky zamiast Kącki, Schaffran zamiast Szafrański, Botschein zamiast Bocian, Zie-
witz zamiast Żywiecki itd.

N a pomoc Górnoślązakom!

Jęk braci naszych z Górnego Śląska, nad którymi pastwi się zwierz pruski, wywołał w sercach 
naszych słuszny bunt. Liczni pospieszyli z bronią w ręku i walczą już ze skutkiem w szeregach 
powstańców za świętą sprawę. Nam tu pozostałym nadarza się wzniosła sposobność, aby po-
twierdzić naszą łączność z prastarą cząstką Rzeczypospolitej Polskiej. Ratujmy czem kto może 
naszych braci.
Miasto Środa po nabożeństwie rannem w kościele zamyka w przyszły poniedziałek dnia 
8 września, w dzień Narodzenia Najświętszej Marii Panny, od południa wszystkie skle-
py i warsztaty, mieszkańcy zbierają się na wielki wiec, poczem w pochodzie udają się na 
strzelnicę, aby tam złożyć grosz ofiarny dla Górnoślązaków i tem zaświadczyć, jak żywo 
współczujemy krzywdę im wyrządzoną. Komitet w tym celu utworzony wyszukał wszyst-
kie środki i sposoby, aby nagromadzić jak najwięcej żywności, odzieży i pieniędzy. Wy zaś, 
Bracia Górnośląscy, wytrwajcie, nie upadnijcie na duchu, gdy my o Wasze ciała dbamy, 
dążąc do wspólnego celu: oswobodzenia Górnego Śląska, który naszym będzie, bo nim być 
musi!

Komitet Pomocy dla Górnego Śląska na miasto Środę

„Kurjer Poznański”, piątek 5 września 1919 roku
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Naczelnik Państwa w Poznaniu

Wielkopolska godne i okazałe zgotowała przyjęcie Naczelnikowi Państwa. Począwszy od 
pierwszej stacji granicznej, gdzie starosta Wyczyński witał dostojnego gościa w imieniu ziemi 
wielkopolskiej, aż do Poznania, pociąg z naczelnikiem na stacjach, przez które przejeżdżał, 
witany był uroczyście. W Jarocinie, Pleszewie i Środzie władze powiatowe ze starostami na 
czele i delegacje składały hołd głowie państwa. (…)

Mowa Naczelnika Piłsudskiego

(…) Wielkopolska i Wielkopolanie są pod niektórymi względami wybrańcami w Polsce. Polskie 
dziecko, gdy sylabizować dzieje swojej ojczyzny się uczy, swoje oczęta tak łatwo wzruszające 
się i tak pamiętliwe zatrzymuje nie gdzie indziej, jak na tych ziemiach, które wy zamieszkuje-
cie. A miłe dziecinne usta, gdy zaczynają wymawiać z czcią imię Polski, wymawiają równie 
z miłością wasze ziemie. Każde dziecko polskie, gdzie tylko ono rośnie, gdzie tylko żyć i czuć 
zaczyna, do was swą pierwszą miłość kieruje.
A potem? Potem idą lata klęski, lata niewoli.
Stanęliście wobec wroga tak przemocnego, tak silnie zorganizowanego, w taką potęgę mate-
rialnej kultury i organizacji zbrojnego, że zdawało się, iż w tej walce wytrzymać niepodobna. 
Ile razy w przeszłości serca polskie chwiały się w zwątpieniu, gdy myślano o niemożliwości 
wytrzymania w piekle walki, którą wam narzucono, ile razy marzenia ludzi biegły w budowę 
przyszłości, cofały się one przed tą żelazną falą mocy i siły, która nad wami ciążyła. A wtedy 
serca polskie i umysły polskie biegły do was, do was jako do tych, którzy zda się na straconym 
posterunku stoją, do tych, którzy imię polskie reprezentują w najcięższej walce, bo w walce 
o kulturę, w walce o organizację, w walce o dumę i istnienie w europejskiej cywilizacji.
Niewola! Ileż to skrzydeł rozpiętych do lotu złamanych przedwcześnie. Niewola! Ileż to serc 
nadpękniętych przedwcześnie, chorych, a zatem i trwożliwych. Niewola! Ileż to charakterów 
zwichniętych w kolebce albo w chwili, gdy umysł kształtować się zaczyna. Tego być może 
dzieci nasze, dzieci w innych warunkach się rozwijające zrozumieć nie będą w stanie. Ten 
smutny dorobek niewoli, z którym tak ciężko walczyć nam teraz przychodzi, ma jednak i stro-
ny jaśniejsze. W nieszczęściu, w walce kształcą się charaktery. W nieszczęściu i walce czło-
wiek się uczy. Jest to dorobek wielki. Wy Wielkopolanie rzuceni zostaliście do walki, którą 
wam wróg nieubłagany wypowiedział w tej dziedzinie, w której Polska zawsze w wielkim 
stopniu najsłabsza była. Niemoc w tej dziedzinie przyczyniła się do poprzedniego upadku. 
Walka została wam rzucona w dziedzinie organizacji, w dziedzinie umiejętności wytworzenia 
codziennego, szarego, pełnego obowiązków i pełnego trudów życia. Rzucone to wam wyzwa-
nie przyjęliście i w tej dziedzinie macie za sobą dorobek niewoli tak wspaniały, że Polska cała 
przed wami się korzy. Z dorobkiem tym wchodzicie do wolnej i niepodległej Polski. (…)

„Kurjer Poznański”, wtorek 28 października 1919 roku

W rocznicę wolności

Święto pierwszej rocznicy zrzucenia wiekowego jarzma niewoli obchodziła stolica Wielkopol-
ski z niezwykłą okazałością, lecz godnie i z powagą narodową.
W sobotę, aczkolwiek rozpoczęcie istotnego święta naznaczono dopiero o godz. 4 po połu-
dniu – panował już od wczesnego rana nastrój świąteczny. Gdy przebrzmiały nasze ukochane 
staropolskie hejnały z wieży ratusza, ludność w skupieniu z odkrytemi głowami wysłuchała 
hymnów narodowo-religijnych, które orkiestra odegrała kolejno z czterech stron balkonu ze-
garowego. Całe miasto wystąpiło w odświętnej szacie godowej, z gmachów rządowych i pry-
watnych powiewają sztandary, wszędzie panują orły białe, każdy prawie budynek przybrany 
w malownicze dekoracje narodowe, które najokazalej uwidaczniają się jednak w dzielnicach 
zamieszkiwanych przez uboższą ludność.
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Nastrój podniosły potęgował się z chwilą przyjazdu państwa Paderewskich. Powitanie nie było 
szablonowe – lecz ciepłe serdecznie, było powitaniem, które nakazują szczera wdzięczność 
i miłość serdeczna względem osób prawdziwie zasłużonych koło sprawy Rzeczypospolitej. (…)
Najwspanialszą bezsprzecznie częścią uroczystości jubileuszowych było złożenie hołdu b. pre-
mierowi Ignacemu Paderewskiemu. Około godziny 4 zajechał on przed Bazar powozem za-
przężonym w cztery okazałe gniadosze. Dostojnego gościa witały dziesiątki tysięcy rozentu-
zjazmowanych tłumów z niebywałym zapałem składające mu hołd iście królewski. Wśród 
nie milknących okrzyków ukazał się Paderewski w oknie pierwszego piętra Bazaru, w owym 
oknie historycznym, do którego przed rokiem właśnie posypał się ogień karabinów pruskich. 
Tymczasem odezwały się spiżowe głosy dzwonów wszystkich kościołów naszego grodu oraz 
zagrzmiały uroczyste salwy armatnie. Zapanowała wśród tłumu cisza głęboka i nastrój poważ-
ny. Jednocześnie w całym Poznaniu ustał ruch wszelki na przeciąg trzech minut. Chwila ta nie-
zatartem wyryła się wspomnieniem w pamięci uczestników. (…) Z wybiciem godziny 6 zajaśniał 
Poznań iluminacją, która mimo braku świec była okazałą i przewyższała dawniejsze iluminacje 
rządowo-pruskie. (…) Po wieczerzy wydanej w Bazarze na cześć dostojnych gości odbyła się 
o godzinie 8 w Sali Ogrodu Zoologicznego podniosła uroczystość wręczenia krzyża pamiątko-
wego. (…) Podczas rozdzielania dyplomów, których rozdano przeszło 700, zawitał na uroczystość 
Paderewski, witany hymnem narodowym. Prezes Rady Ludowej miasta Poznania wręczył mu 
w dowód uznania jego zasług około sprawy narodowej krzyż pamiątkowy. (…) Podniosły był 
moment, gdy odczytano nazwiska poległych i zmarłych bohaterów, których rodzinom wręczo-
no krzyże zasługi. Oto ich nazwiska: śp. Franciszek Ratajczak, Antoni Andrzejewski, Stanisław 
Imbryczkowski, Edmund Krause, Mettler, Cejrowski, Mikulski, Leon Pędziński i Ziółkowski. Pu-
bliczność w niemem skupieniu podniosła się z miejsc, aby uczcić pamięć naszych obrońców.

P rzyjazd Naczelnika Państwa

Nie mniej okazały i podniosły był również przebieg uroczystości niedzielnych. (…) Naczelnik 
Państwa zawitał do Poznania z powodu zasp śnieżnych dopiero o godzinie 11 w towarzystwie 
nowego premiera Skulskiego, ministra aprowizacji Śliwińskiego, wiceministra wojny i licznej 
świty. (…) Po śniadaniu w klubie dowództwa głównego odbyła się przed zamkiem imponują-
ca defilada wojska wielkopolskiego przed Naczelnikiem Państwa. Świetna postawa, karność 
i potężny duch rycerski, jakim odznaczały się bitne nasze szeregi, wszystkich w podziw wpra-
wiały, rozjaśniając oblicze Naczelnika. (…)

„Dziennik Poznański”, wtorek 30 grudnia 1919 roku

Z ostatniej chwili

Telegraf przynosi nam co dzień wiadomości o rychłem obsadzeniu ziem polskich, będących 
pod zarządem państwa niemieckiego, bądź przez wojska polskie, bądź przez siły państw sprzy-
mierzonych. Wobec tego uprzytomnić sobie warto wszystkie następstwa ostatecznego podpi-
sania protokołu przez przedstawicieli Niemiec w dniu 10 stycznia, tem bardziej, że wszystkie 
terminy, w których pojedyncze postanowienia traktatu pokojowego mają być wykonane, liczą 
się od chwili, w której protokół podpisany został.
Według brzmienia traktatu Niemcy uznają, począwszy od dnia 10 stycznia: prawa suwe-
renne Belgii do obszaru Moresnet neutralne i do części obszaru Moresnet pruskie; powrót 
Alzacji i Lotaryngii pod panowanie Francji; nienaruszalną i niezmienną niepodległość Austrii; 
niepodległość Czecho-Słowacji; niepodległość Polski i jej prawa do ziem przyznanych jej 
w traktacie; prawo objęcia administracji na Śląsku Górnym przez Komisje czterech państw 
sprzymierzonych i prawo obsadzenia Górnego Śląska przez wojska sprzymierzone; prawo 
państw sprzymierzonych do stanowienia o losach miasta Kłajpedy z przyległościami i miasta 
Gdańska z obszarem.

„Dziennik Poznański”, niedziela 18 stycznia 1920 roku
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