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I kompania poznańska pod Lwowem.

Ochotnicza kompania poznańska, która 9 b. m. wyruszyła z Poznania pod Lwów, ujmy imie-
niu Wielkopolan nie przyniosła. Zadania powierzone jej dotąd wypełniła w zupełności ku 
zadowoleniu swych przełożonych.
Dotychczasowe przejścia kompanii poznańskiej opisuje jeden z żołnierzy w następujący spo-
sób: „Po serdecznem przyjęciu w Warszawie, zwłaszcza przez państwo Padereskich, przed któ-
remi defilowaliśmy na Krakowskim Przedmieściu, wyjechaliśmy natychmiast do Przemyśla, 
gdzie nas generał Iwaszkiewicz przydzielił do grupy generała Aleksandrowicza.
W związku z tą grupą dostaliśmy rozkaz, by dnia 16 marca o godzinie 7.10 rano rozpocząć 
atak z Sadowej Wiszni na Dolnomościska i zająć tam cmentarz i dwór. O godzinie 9.30 
zajęliśmy nie tylko wyznaczone obiekty, ale i całą wieś mimo trudnego terenu i roztopów 
utrudniających pochód. Nazajutrz 17 marca rano w ciągu pół godziny odparliśmy kontratak 
ukraiński, prowadzony przez cały 4 batalion 2 p. piech. ukraińskiej. Walkę utrudniało pruskie 
wyekwipowanie i hełmy stalowe niektórych formacji ukraińskich, co było przyczyną wzięcia 
dwóch naszych do niewoli, skutkiem nie poznania nieprzyjaciela. 
Na dzień 18 marca dostaliśmy rozkaz, by wziąć udział w przebiciu drogi do Lwowa: masze-
rować mieliśmy z Sadowej Wiszni do Gródka Jagiellońskiego torem kolejowym. W akcji tej 
wzięliśmy udział w sforsowaniu czterech linii okopów ukraińskich, nie licząc mniejszych utar-
czek. Na szczególnie zacięty opór natrafiliśmy pod Mielnikiem, gdzie też cały ciężar pracy leżał 
na naszej kompanii. Tam też najwięcej ponieśliśmy strat, gdyż byliśmy pod skoncentrowanym 
ogniem piechoty, karabinów maszynowych, miotaczy min, armat piechoty i dział frontowych. 
Tutaj odznaczyli się podpor. Soldenhoff i Marchwiński. Specjalnie odznaczył się plutonowy 
Leon Sobczak z Ostrowa, który padł śmiercią bohaterską pod Mielnikiem. O godzinie 8 wie-
czorem przybyliśmy jako pierwsi do Gródka radośnie witani przez ludność i wojsko, które 
miało na ukończeniu amunicję (...)”.

„Dziennik Poznański” z 28 marca 1919 roku

Tablica 32. Artyleria ciężka

1. 150 mm ciężka haubica wz. 02 (schweres Feldhaubitze m/02) z Pułku Artylerii Ciężkiej.
2. Skrzynka na ładunki miotające, obok pociski, ładunek miotający, kosz wiklinowy do przenoszenia pocisków i przybijak.

3. Obszycie kołnierza czarną wypustką i biało-czerwonymi wstążkami z oznakami artylerii ciężkiej (jak obok).
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Aresztowania Grenzschutzu.

Rada Ludowa na powiat poznański donosi nam pod dniem 9 marca r. b.: 7 marca Grenz-
schutz wywiózł z Podzamcza (Wilhelmsbrück) tamtejszego proboszcza Spikowskiego podobno 
do Wrocławia, żądając za wypuszczenie 3 tys. marek kaucji. Prócz tego wywieziono pannę 
Lorenz, córkę naczelnika Straży Ludowej w Podzamczu i pannę Ćwiertnię córkę listowego 
tamże.

„Dziennik Poznański” z 13 marca 1919 roku

Tablica 33. Artyleria ciężka

1. Zaprzodkowana 150 mm ciężka haubica wz. 02.
2. Zaprzodkowana do marszu 150-pudowa armata.

3. Zaprzodkowana 150-pudowa armata podczas zmiany stanowiska ogniowego.
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Położenie

Komunikat Głównego Dowództwa w Poznaniu z dnia 19 lutego [1919 roku]

Front północny: Wzdłuż Noteci zwykła działalność artylerji i utarczki patroli. Tylko pod Ry-
narzewem silniejszy atak niemiecki, poparty pancernym pociągiem. Atak rozbił się zupełnie 
w naszym ogniu, a pociąg pancerny wraz z jedną armatą rewolwerową, jednym granatomio-
taczem, kilku kulomiotami i znaczną amunicją dostał się w nasze ręce. Zdobyto także wiele 
karabinów. Zasadzkę dla pociągu pancernego przygotował p. Danczewicz na czele oddziału 
saperów poznańskich.

szef sztabu

* * * 

Żołnierz Polski nigdy barbarzyńcą nie był; nie chwyta się wandalskich sposobów walki, nie 
strzela pociskami dum-dum. Niektóre oddziały niemieckie natomiast posługują się amunicją 
wybuchową. Zakazuję pomimo tego ponownie, odebranej Niemcom amunicji eksplozywnej 
używać. Należy taką amunicję niezwłocznie odstawić do Depot. Artyl. w Poznaniu, a D.G. 
złożyć dokładny raport. Amunicja wybuchowa zazwyczaj zapakowana w skrzynie z napisem 
„Exerziermunition”.

Wydział Prasowy Dowództwa Głównego

Wybrane komunikaty Dowództwa Głównego opublikowane w „Dzienniku Poznańskim” 20 lutego 1919 roku

Tablica 34. Saperzy, łączność i automobiliści

1. Rewers i awers chorągwi 1 Baonu Saperów Wielkopolskich.
2. Saper baonu, obok elementy wyposażenia saperskiego: oskard, z bagnetem, nożyce do zasieków i łopata.

3. Podporucznik automobilista ze sztabu 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, Bobrujsk, wiosna 1920 r.
4. Oznaki: automobilisty, radiotelegrafisty, telegrafisty (noszonej na lewym rękawie) i saperów (w dwóch wersjach).


