Warszawa, sobota 11 listopada 2006 r.
CENY OGŁOSZEŃ:
Nadesłane przed tekstem i nad
nekrologami m. 4, nad wiadomościami i telegramami mk. 6 za wiersz
petitowy.
Reklamy (za tekstem) za wiersz
petitowy pierwszy raz m. 1 f. 50,
każdy następny raz m. 1 f. 40.
Nekrologja za wiersz petitowy
mk. 1.
Zwyczajne za wiersz petitowy
pierwszy raz m. 1, za każdy następny
raz fen. 90.
Małe za każdy wyraz fen. 20; posady i prace poszukiwane f. 15. Każde
ogłoszenie najmniej m. 1 fen. 60.
Projekt graficzny: Katarzyna Dinwebel, Jacek Kotela

Jednodniówka okolicznościowa na podstawie gazet codziennych z dnia 11 listopada 1918 r.
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. 022 830 72 80; 830 70 76
Ogłoszenia i prenumeratę przyjmują kantory „Kurjera Warszawskiego” codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od godz. 81/2 zrana do 7-ej wieczorem. Ogłoszenia
„Kurjer” drukuje tylko w języku polskim. Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie odpowiada. Rękopisów nie zamówionych nie zwraca się.

Józef Piłsudski w Warszawie.

Wczoraj o godz. 7.30 zrana, pociągiem pośpiesznym z Berlina przybył do
Warszawy komendant Józef Piłsudski.
Przed dworcem od wczesnej godziny na
przyjazd komendanta oczekiwali: komenda naczelna Polskiej Organizacji Wojskowej (P.O.W.)
i zarząd Zrzeszenia byłych wojskowych polskich.
Na pół godziny przed przybyciem pociągu zajechał
automobilem członek Rady Regencyjnej Zdzisław
ks. Lubomirski z adjutantem swym rotmistrzem
Rostworowskim.
Na dworcu powitali kom. Piłsudskiego i pułkownika Sosnkowskiego: naczelny komendant
P.O.W., Witold Koc, krótkim żołnierskim raportem i kapitan Krzaczyński w imieniu Zrzeszenia
b. wojskowych polskich.
Z dworca wiedeńskiego komendant Piłsudski
wraz z księciem Lubomirskim udał się samochodem do jego siedziby we Frascati, gdzie odbył z
księciem pólgodzinną konferencję. Następnie komendant odjechał na Moniuszki, gdzie zatrzymał
się chwilowo w pensjonacie, aby wypocząć po trudach podróży, która wyczerpała i tak nadwyrężone
długiem więzieniem jego siły.
Zaraz zaczęły przybywać do komendanta
różne delegacje, a więc pierwsi odwiedzili Piłsudskiego przebywający w Warszawie dawni jego
podkomendni oficerowie, następnie przedstawiciele ugrupowań politycznych jak Koła międzypartyjnego polskiej partii socjalistycznej (frakcji),
polskiego stronnictwa ludowego, stronnictwa niezawisłości narodowej, młodzieży wyższych uczelni
oraz szereg osób z szerokich kół społecznych,
śpieszących na powitanie komendanta, powracającego w mury stolicy.
W tym czasie, kiedy komendant przyjmował
delegacje, przed domem gromadziły się tłumy,
oczekując ukazania się postaci ukochanego wodza. Coraz to kto wznosił okrzyk na cześć Komendanta Piłsudskiego, entuzjastycznie przez
tłum podchwytywany.
Wreszcie na balkonie pierwszego piętra
przystrojonym w barwy narodowe i sztandary z wizerunkiem Orła Białego i napisem „Ojczyzna,
Wolność, Lud”, ukazał się komendant Piłsudski
z trudem opanowując widoczne wzruszenie i przemówił w te słowa:
„Obywatele! Bardzo gorąco dziękuję Wam
za to przyjęcie tak serdeczne, któreście mi zgotowali.
Po raz już trzeci wita mnie Warszawa, a wita mnie jako tego, który krew i życie swoje każdej
chwili Ojczyźnie i Ludowi polskiemu oddać gotów”.
Odpowiedzią na przemowę komendanta
były długo niemilknące okrzyki tłumów na cześć
jego wznoszone.

Jeden dzień radości.
Dzień Święta Narodowego, 11 Listopada to dziwna data. 11 listopada 1918 roku
nic się właściwie szczególnego nie wydarzyło.
Wbrew potocznemu przekonaniu Józef Piłsudski
wrócił do Warszawy z Magdeburga w przeddzień,
10 listopada. Jeszcze tego samego dnia niemiecka
Rada Żołnierska, reprezentująca wojsko nadal
okupujące znaczną cześć terytorium Polski,
wysłała do niedawnego więźnia stanu delegację z
żądaniem gwarancji bezpiecznego powrotu do
kraju. Drobne wydarzenie, które miało ogromny
wpływ na losy Polski. Następnego dnia Piłsudski
spotkał się rano z Radą w gmachu Generalnego
Gubernatorstwa, a po wyjściu wygłosił do zgromadzonych tłumów krótkie przemówienie, w którym powiedział między innymi:
„W imieniu narodu polskiego wziąłem tę
Radę Żołnierską pod swoją opiekę, ani jednemu
z nich nie śmie się stać najmniejsza krzywda”. W
kilkadziesiąt lat poźniej niemiecki historyk Gotthold Rohde nazwał Piłsudskiego w związku z tą
deklaracją i dotrzymaniem słowa ostatnim mężem
stanu w Europie, który był człowiekiem honoru.
Tego samego dnia, 11 listopada, Rada Regencyjna z księciem Lubomirskim na czele powie-

Wspominki historyczne.
1460 – Krzyżacy za pomocą zdrady
opanowują zamek w Świeciu nad Wisłą.
———

1673 – Bitwa pod Chocimiem. Hetman i marszałek wielki koronny Jan Sobieski
odniósł zwycięstwo nad Turkami.
———

1837 – W Ottyniowicach (Galicja) urodził
się rysownik znakomity Artur Grottger.

Warunki
zawieszenia
broni.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

rzyła Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk
polskich. Wojsk, których nie było. Praktycznie
pod komendę Piłsudskiego dostał się Adam Koc i
jego konspiracyjna POW. Rada wyraziła też wolę
oddania władzy cywilnej Rządowi Narodowemu
i zaproponowała jego utworzenie Piłsudskiemu.
Tymczasem istniał już rząd lubelski Daszyńskiego.
Konflikt wisiał w powietrzu.
A przede wszystkim – nie było Polski. Zawieszenie broni mocarstw zwycięskich z pobitymi
Niemcami nie wspominało o Polsce. Nie było administracji, nie istniały granice, wokół trwały
konflikty zbrojne i rewolucje. Formalnie Polska
odrodziła się dopiero 16 listopada 1918 roku,
kiedy Wódz Naczelny Józef Piłsudski wysłał do
rządów mocarstw państw wojujących i neutralnych depeszę, notyfikującą powstanie Państwa
Polskiego. Państwa wówczas jeszcze bez rządu.
Kontrasygnował tę depeszę „za ministra spraw
zagranicznych” Tytus Filipowicz, który nie zajmował żadnego stanowiska.
Dlaczego 11 Listopada stało się świętem narodowym? Nie dlatego, że wtedy powstała Polska,
jako organizm państwowy, organizacja narodu i
społeczeństwa, struktura administracyjna, tylko
dlatego, że Polska wtedy wybuchła spontaniczne.
Wybuchła wolnością, swobodą, odzyskaną tożsamością. Ludzie, pamiętający ten dzień wspominali, że ta wolność spadła nagle, była w powietrzu,

w atmosferze ulicy, w sercach. Wybuchła nawet w
takim drobiazgu, jak pojawienie się w kartkowej
Warszawie normalnych dań restauracyjnych. Polska 11 listopada 1918 była radością. Była haustem świeżego powietrza po długim zaduchu.
Wolność odzyskaną cudem, wymodloną i wyśpiewaną w hymnie „Boże, coś Polskę” trzeba było jednak zagospodarować. Wszystkie nadzieje były wtedy
wiązane z osobą Józefa Piłsudskiego. Naczelnego
wodza, naczelnika państwa, premiera. Piłsudski tę
wolność zagospodarował, traktując ją jak polską rację
stanu. Wierzył, że – jak to trochę wzniośle, trochę poetycko napisał Kazimierz Świtalski – pod podmuchem
wiosennej swobody dusze polskie staną się jej godne.
Upłynęło niewiele czasu od tego wielkiego
dnia polskiej wolności, a jej uosobienie, 11-listopadowa nadzieja wszystkich Polaków, marszałek
Józef Piłsudski, został obrzucony błotem, opluty,
obciążony najgorszymi oskarżeniami.
Święto uliczne minęło, pozostała swoboda
intryg, korupcji, partyjnych interesów i swarów.
Nie chcę wyciągać łatwych analogii, ale istnieje jednak jakaś powtarzalność dziejów, postaw
i zachowań ludzkich. Święto 11 Listopada powinno dla nas być czasem refleksji. Uświadomienia
sobie, że wolność jest radością, szczęściem, świętem tylko przez jeden dzień. Dalej jest tylko
obowiązkiem.
Maciej Rybiński

Berlin 11-go listopada (W.A.T.) – Biuro
Wolfa komunikuje urzędowo: Poniżej podajemy wyciąg z warunków zawieszenia broni:
1) Warunki zawieszenia broni nabierają
mocy w 6 godzin po podpisaniu.
2) Natychmiastowa ewakuacja Belgii,
Francji, Alzacji i Lotaryngii w ciągu dwóch tygodni. Wojska, które do tego czasu pozostaną
na tym terenie będą internowane.
3) Należy oddać 5,000 armat, przedewszystkiem ciężkich, 30,000 karabinów maszynowych, 8,000 miotaczy min, 2,000 aeroplanów.
4) Ewakuacja lewego brzegu Renu, Moguncja, Koblencja i Kolonja będą zajęte przez
koalicję w promieniu 30 klm.
5) Na prawym brzegu Renu strefa neutralna, ciągnąca się 80-40 klm. Ewakuacja
nastąpić musi w ciągu 10 dni.
6) Z terenu lewego brzegu okręgu nadreńskiego nie wolno nic zabierać. Wszystkie
fabryki, zakłady przemysłowe i t.d. muszą
pozostać na miejscu.
7) Należy oddać 5,000 lokomotyw,
150,000 tysięcy wagonów, 10,000 samochodów.
8) Żywienie przez Niemcy nieprzyjacielskiego wojska okupacyjnego
9) Na wschodzie należy wszystkie wojsko wycofać poza granicę, która istniała w dniu
1-ym sierpnia 1914r. termin nie podany.
10) Unieważnienie traktatu brzeskiego i bukaresztańskiego.
11) Bezwarunkowa kapitulacja wschodniej Afryki.
12) Zwrot pieniędzy Banku belgijskiego
oraz złota rosyjskiego i rumuńskiego.
13) Zwrot jeńców wojennych bez wzajemności.
14) Zwrot 100 łodzi podwodnych, 8 lekkich krążowników i 6-iu drednotów. Pozostałe
okręty będą rozbrojone i przewiezione do portów neutralnych lub koalicyjnych.
15) Zabezpieczenie wolnego przejazdu
przez Kattegat, sprzątniecie pól minowych i obsadzenie przez koalicję wszystkich portów i baterii, które mogłoby przeszkodzić przejazdowi.
16) Blokada pozostaje utrzymana, okręty
niemieckie można dalej sekwestrować.
17) Znosi się wszystkie niemieckie ograniczenia, tyczące się żeglugi neutralnej.
Zawieszenie broni trwa 30 dni.
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Na ulicach Warszawy.

Belweder wczoraj został obsadzony przez
warty polskie, tak samo most Kierbedzia, stacja
osobowa na dworcu wiedeńskim, towarowa
przeszła już dziś w nasze ręce.
———

O g. 12 w południe wszystkie instytucja rządowe niemieckie i gmachy, zajęte przez władze
lub wojska niemieckie przeszły do rąk wojska
polskiego i na gmachach wywieszono sztandary
polskie.
———

Ulicami miasta przeciągają wojska polskie, milicja uzbrojone w karabiny i rewolwery
oraz drużyny skautów. W tych ostatnich wielu
zostało uzbrojonych.
Dworzec kolei Warsz.-Wiedeńskiej oblegany był przez wojsko polskie i oddział młodzieży.
Żołnierze niemieccy nie chcieli na razie ustąpić,
wywiązała się więc wzajemna strzelanina.
Ostatecznie dworcem zawładnęli Polacy.
Wszystkie napisy i szyldy niemieckie zerwano.
Podczas strzelaniny ciężko zraniony został
Jan Pietrzak, szwajcar hotelu „Polonia”. Odniósł
on rany postrzałowe obu nóg ze strzaskaniem
kości.
P. jest ofiarą strzałów niemieckich, żołnierze
bowiem, ukryci na dworcu, dali salwę do oblegających i dwie zabłąkane kule ugodziły Pietrzaka.
Nadeszła wiadomość, iż twierdza Modlin
znajduje się w rękach wojsk polskich.
Jeńcy w obozie modlińskim rozbroili żołnierzy niemieckich i wypuścili więźniów politycznych.
Przestępcy kryminalni pozostają pod strażą.
———

Na wielu ulicach przechodzący żołnierze niemieccy sami oddawali broń żołnierzom polskim,
a następnie zdejmowali z pikielhaub orły, ze szyneli naramienniki i przystrajali się w kokardki
czerwone.
———

Liczne były wypadki bratania się żołnierzy
niemieckich z ludem, przyczem wznoszono okrzyki „Niech żyje Polska”.
Wczoraj wieczorem oddział milicji pod
wodzą komisarza milicji, Pawłowicza, odebrał od
policji kryminalnej niemieckiej broń i amunicję.
Agenci policji niemieckiej oddali karabiny, rewolwery i znaczny zapas amunicji.
———

Warty wojskowe polskie objęły wczoraj
wieczorem gmach b. izby obrachunkowej, w którym mieściły się różne biura niemieckie, dworzec
kolei Warsz.-Wiedeńskiej. Warty niemieckie ustąpiły dobrowolnie.
———

Konfiskata broni, zaprzęgów, koni, samochodów i wszelkich utensylji odbywa się spokojnie
i bez oporu.
Broń i amunicja pod eskortą wojsk polskich
i uzbrojonej milicji przenoszona jest do koszar
silnie strzeżonych.
———

Ze zbiorów Muzeum Niepodległości

Dzisiaj ma ukazać się odezwa bryg. Piłsudskiego do ludności polskiej w sprawie niemieckich rad żołnierskich w Warszawie i odezwa tych
ostatnich również do ludności polskiej.
———

Wczoraj bryg. Piłsudski odbył konferencje z
przedstawicielami różnych grup. Brygadjer za-

Telegramy - Polska.
Hołd dla Piłsudskiego.

KRAKÓW, 10.11. Urzędujący wiceprezes
Polskiej Komisji Likwidacyjnej dr Tertio zwołał
plenarne posiedzenie Komisji Likwidacyjnej na
poniedziałek na godzinę 11 rano do pałacu
Krzysztoforów, celem uroczystego powitania
Piłsudskiego, który powrócił do Polski.

Z Cieszyna.

CIESZYN, 10.11. Rada Narodowa Księstwa
Cieszyńskiego przenosi się w poniedziałek do
zamku arcyksięcia Fryderyka. We wtorek przyjedzie reprezentant wyższego sądu krajowego w
Krakowie do Cieszyna, celem objęcia i zaprzysiężenia urzędników sądowych.

Przemyśl odebrany.

Naczelna Komenda Wojskowa ogłasza:
Zapowiedziana ekspedycja wojskowa na
wschód pod komendą majora Stachiewicza zadanie swoje spełniła. Przemyśl w całości przez Polaków owładnięty.
Pułk Strzelców Nr. 5 pod komendą Pułkownika Tokarzewskiego wyruszył dalej celem zaprowadzenia porządku i zawładnięcia obubrzeżnemi powiatami nad Sanem. Zupełnego przywrócenia porządku we Lwowie, oczekiwać należy
wobec tego w najbliższych dniach. Byłby to zdecydowany krok ku położeniu kresu krwawym a zbytecznym waśniom obu narodów.

Sytuacja w Jarosławiu.

Godz. 7 wieczorem. W mieście i okolicy
położenie niezmienione. Wszędzie panuje spokój.
Pogrzeb chłopa ruskiego zabitego w Pruchniku
odbył się spokojnie. Na wszelki jednak wypadek
panuje w Pruchniku ogromne wzburzenie wśród
chłopów i może tam przyjść w każdej chwili do
niepokojów.
Ze względu na jutrzejszy jarmark wysłano
do Pruchnika silniejszy oddział żandarmerji. W

pewnia, że użyje wszelkich sił, swoich, aby w
Polsce zapewnić spokój i porządek, zastrzegł się
jednak, że nim przystąpi do działania musi
porozumieć się z Krakowem, Lublinem i lewicą.
———

Wczoraj odbyło się parę wieców politycznych.
———

Żurawicy sytuacja niezmieniona. Tak samo na
Zasaniu w Przemyślu.
Na Zasaniu komendantem jest major Stachiewicz.

Komunikacja kolejowa i pocztowa w Galicji.

Poczta krakowska wysyła listy tylko do
Jarosławia. Pociągi wojskowe dochodzą do Zimnej Wody (stacja przed Lwowem). Wszystkie
urzędy pocztowe, umieszczone wzdłuż linji z Jarosławia do Lwowa, zostały przez Rusinów rozpędzone przeto poczta przyjmuje listy tylko do
Jarosławia.

Ugoda czesko-polska.

Między polską Radę narodową a czasko
Narodnik Wyborem przyszło do porozumienia.
Zawarto je na konferencji w Polskiej Ostrawie w
dniu 5 b.m.
Na mocy tego układu Rada narodowa obejmuje władzę nad całym powiatem: Cieszyn i Bielsko i nad 28 polskiemi gminami powiatu Frysztackiego.
Powiat Frydek i 7 gmin powiatu Frysztackiego, w których rządy dzierża Czesi, podpadają
pod władzę Narodnego Wyboru. W gminach z
mniejszościami narodowemi ustanowieni będą mężowie zaufania mniejszości u boku b. burmistrza.
Dworzec kolejowy w Boguminie obsadziły
wojska polskie i czeskie. Komendę sprawuje oficer polski. Żołnierzy Polaków jest w Boguminie
dwa razy więcej aniżeli Czechów.

Odezwa biskupa Bandurskiego.

Biskup Bandurski wydał odezwę do wszystkich żołnierzy Polaków, przebywających na terytorjum dawnej monrachji austro-węgierskiej w
której wzywa ich do służby w interesie Polski,
podkreślając, że do służby tej wzywa ich nie jednostka, nie komitet jednej partii ale rząd polski.

Studenci warszawscy w Krakowie.

Kraków 11,11. Wczoraj przybył tu pierwszy
oddział akademików warszawskich, ochotników
do wojska polskiego. Warszawiacy zostaną tu

Naturalnie objęcie posterunków i wart nie
wszędzie odbyło się bez ofiar i rozlewu krwi.
Zaznaczyć jednak należy, że naogół liczba
krwawych starć jest niewielka.
Pomimo strzelaniny w różnych punktach,
miasto ma wygląd spokojny, sklepy są otwarte i
ruch panuje prawidłowy.
Na odbytem wczoraj posiedzeniem żołnierzy
niemieckich utworzone zostały rady żołnierskie
i robotnicze. Członek komitetu rady zgłosił się
umundurowani i uzbrojeni, podlegać oni będą
krakowskiej komendzie wojskowej.

Rada regencyjna wzywa przedstawicieli
stronnictw do Warszawy.

Rada Regencyjna wystosowała do Prezydyum P.K.L. w Krakowie, dalej do koła poselskiego w Poznaniu i polskich kół poselskich w
Krakowie następującą depeszę: Okupacya niemiecka przestaje istnieć. Komendant Piłsudski
przybył do Warszawy. Wzywamy wszystkich zebranych przedstawicieli stronnictw do Warszawy
dla utworzenia rządu narodowego. – podpisano
Rada Regencyjna.
KOLUSZKI. Powstało tu zrzeszenie nauczycielstwa szkół początkowych. Zrzeszenie ma
na celu szerzenie oświaty w Koluszkach i okolicach oraz uzupełnianie wiedzy nauczycielstwa
drogą samokształcenia.
SOSNOWIEC. Wszyscy uczniowie wyższych klas gimnazjum realnego oznajmili chęć
wstąpienia do wojska polskiego, wskutek czego
klasy 6,7,8 będą czasowo zwinięte.

Telegramy - świat.
Armja koalicyjna pod Petrowarażdynem.

LUBLANA, 10.11. Armia koalicyjna, złożona z Serbów, Francuzów, Amerykanów i legjonistów południowo-słowiańskich dotarła już do
Petrowarażdynu.

Czesi maszerują na Węgry.

WIEDEŃ, 10.11, Czeskie wojska posuwają
się coraz bardziej w głąb Węgier i są oddalone od
Presburga zaledwie o 30 kilometrów.

Przerwa w komunikacji.

WIEDEŃ, 9,11. Niemiecko-austryjacki urząd
państwowy do spraw wojskowych ogłosił, że cał-

wczoraj do przedstawicieli prasy z prośbą o zaznaczenie, że wedle uchwały, powziętej na wczorajszem posiedzeniu, rada żołnierska zamierza
odnieść się do przedstawicieli społeczeństwa polskiego, aby zapewnili żołnierzom niemieckim
spokojny powrót do ojczyzny.
Dziś odbędzie się drugie zebranie rady, na
którym zapadnie decyzja co do złożenia broni.
Delegat rady żołnierskiej prosił również o
zaznaczenie, że rada żołnierska wydała surowy
zakaz sprzedawania lub rozdawania broni osobom cywilnym.
———

Dzisiaj rano patrole i warty niemieckie
ustąpiły ze wszystkich posterunków.
———

Usiłowanie jakiejś grupy osób wypuszczenia z więzienia przy ul. Dzielnej (tzw. Pawiaka)
przestępców kryminalnych spełzły na niczem.
Silny oddział milicji i wojska nie dopuścił do rozbicia więzienia.
———

Dziś po południu władze polskie przejmują
niemieckie instytucje urzędu prasowego i cenzury.
———

Kobiety, zajmujące się dostawą do Warszawy żywności, upewniwszy się wczoraj, że
wszelka żywność może być dostarczana bez
żadnych przeszkód, zdobyły się na swego
rodzaju demonstrację, polegającą na tem, że
wagony pociągów kolejki Grójeckiej, idące w
stronę Warszawy, literalnie były udekorowane
kiełbasami, szynkami, boczkami i t. p. smakołykami, które demonstracyjnie porozwieszano w oknach wagonów.
Szczegółowego wykazu ranionych i poszwankowanych podczas zajść trudno zebrać, podajmy jednak poniżej listę osób, którym pomocy
udzieliło Pogotowie Ratunkowe. Daje to już do
pewnego stopnia pojęcie o zajściach w dniu wczorajszym:
Około g. 6 pp. na ul. Karmelickiej poturbowany został i poraniony przez żydów Nueman
Kielman, legjonista, żyd. Odwieziono go do szpitala Ujazdowskiego.
Na ul. Chłodnej udzielono pomocy dwóm
wyrostkom. Jeden z nich żyd, lat 19 liczący,
odniósł rany tłuczone głowy, drugi lat 17, Polak,
rany podbródka. Są to ofiary starcia z wojskiem
polskiem.
Na rogu Wielkiej i Śliskiej zabito jakiegoś
żyda, lat 40 liczącego. Zastrzelony on został
przez żołnierza polskiego za stawianie oporu i
kolportowanie odezw bolszewickich.
Około g. 7 wiecz. na Krak Przedmieściu
przed domem nr 36 pobity został i poraniony
Wacław Maślankiewicz, lat 49 liczący, właściciel
drukarni. Odwieziono go do szpitala św. Rocha.
W granicach okręgu 23 odniósł ranę
postrzałową lewego boku Stanisław Kryszak, lat
18 liczący. Odwieziono go do szp. Dz. Jezus.
W starciu z wojskiem polskiem na ul.
Przechodniej odnieśli rany postrzałowe Hersz
Urman, fryzjer, lat 19, Janasz Pomper, lat 24,
Leon Prymes, lat 20.
Na placu Bankowym Noech Birbant, student, rany tłuczone głowy.
Na dworcu kolei Warsz.-Wied. Abram Sztuckold, lat 20, 2 rany głowy.

kowity ruch pasażerski między Niemcami a Austrją
niemiecką został dziś wstrzymany.

Walki w Hamburgu.

HAMBURG, 9.11. „Lokal Anzeiger” donosi: W pobliżu dworca głównego w Altonie doszło
do starć pomiędzy marynarzami a piechotą. Walka trwa. Po obu stronach są zabici i ranni.
Hamburg, 10.11. Podług rozporządzenia
rady robotniczej i żołnierskiej, otwarte zostały
znów wszystkie teatr, kinematografy itd. Ruch
dozwolony jest do g. 11 i pół wiecz. Aczkolwiek
wszędzie utrzymano spokój i porządek, to jednak doszło do kilku zajść. Kilka krążowników i
sześć torpedowców pod czerwonym sztandarem
stoi w porcie. Okręty te, jak donosi rada robotników i żołnierzy są do jej usług.

Detronizacja.

BERLIN,11.11 Podług nadesłanych dotychczas wiadomości prawie wszyscy książęta niemieccy zostali zdetronizowani lub też sami zrzekli się tronu. We wszystkich miastach władza
spoczywa w rękach Rad robotniczo-żołnierskich.
Z małemi wyjątkami wszystko odbywa się zupełnie spokojnie.
MONACHIUM, 11.11. W mieście panuje
zupełny spokój. Sklepy są na razie jeszcze pozamykane. Patrole pilnują porządku. W fabrykach
prace się rozpoczęły.

Ucieczka ces. Wilhelma do Holandyi.

Berlin: Cesarz Wilhelm z 10 osobami
swego sztabu przybył do Arnheim w Holandyi i
zamieszkał w wilii barona Bendeka. Rada robotniczo-żołnierska donosi: Były cesarz, cesarzowa
i następca tronu przybyli automobilami do Maastricht, gdzie oczekują na zezwolenie rządu holenderskiego na zamieszkanie w Holandyi.
Ks. Reuss zrzekł się tronu w swojem imieniu
i w imieniu całego domu.
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Teatr i Muzyka.
Teatr Wielki. Dziś „Żydówka” w niepospolitem wykonaniu pp. Korolewicz-Waydowej
i Dygasa, Zabiegło, Ostrowskiego i Janowskiego.
Jutro po raz 7-my opera narodowa Żeleńskiego
„Stara baśń”, w środę „Violetta”.
Teatr Rozmaitości. Dziś i w dniach
następnych komedja L.H. Morstina p.t. „Raptus
puellae” (Porwanie panny).
Teatr Polski. Dziś komedja Alfreda
Sutry p.t. „Dwie cnoty” z p. Kazimierzem Kamińskim w roli głównej.
Teatr im. Staszica. Dziś sztuka narodowa M. Bałuckiego „Kiliński”.
Sala Hermanna i Grossmana. Dziś
o godz. 8 wiecz. W Sali Hermana i Grossmana
p. Marja Klary Mosterówna odśpiewa cykl pieśni
Beethovena, Schuberta, Schumana, Weingartnera,
Muhlera (z tekstem polskim przekład Jerzego Guranowskiego) przy akompanjamencie dyr. WallekWalewskiego. W tejże Sali 12 b.m. we wtorek najbliższy gra pianista p. Wiktor Lubiński.
Z Polskiego Klubu Artystycznego. W środę dnia 13 b.m. w lokalu P.K.A.
odbędzie się drugi z rzędu organizowanych przez
Sekcję Literacką wieczorów autorskich. Pan Bruno
Winawer odczyta szereg utworów własnych. Początek o godz. 8 i pół wiecz. Wstęp dla członków
i wprowadzonych gości.
Teatr Miraż daje dziś premjerę z zupełnie nowym programem i aktualnym. W programie bierze udział cały zespół z pp. Leną
Orwidową, St. Clair, J. Madziarówną, Mirą
Kaską, Lolą Pilatti.
Czarny kot. Bieżący program Nr 7
cieszy się powodzeniem.

To i owo.
Hiszpanka w Chinach.

Szalejąca od dłuższego czasu w Europie epidemja choroby hiszpańskiej przeniosła się obecnie do Chin. W całym kraju grasuje choroba,
przybierając w niektórych prowincjach szczególnie złośliwy charakter. W Jangisetai wymierają
całe rodziny. W prowincjach Hupe Auhai i Szersi
większość wypadków jest śmiertelnych. Mimo
energicznej akcji ratunkowej epidemji ani opanować, ani stłumić nie można, gdyż przybiera ona
coraz szersze rozmiary.

Znikanie niedźwiedzi.

Przed laty jeszcze kilkudziesięciu niedźwiedź był zwierzęciem pospolitem w całej Europie,
a głównie w lasach niemieckich. Obecnie znika on
z powierzchni ziemi tak szybko, że rząd szwedzki ogłosił prawo ochrony tego zwierzęcia w całym
kraju. Prawo to nie rozciąga się tylko na okręgi
północne i zachodnie, w którym niedźwiedź jest
wrogiem renów. Od kilkudziesięciu lat liczba
niedźwiedzi w Szwecji zmniejszyła się ogromnie.
W latach 1861-65 zabito ich 526, w następnych

494, 259, 254, 163, w latach 1886-90 spada do
163, a wreszcie w latach 1911-15 spada na 124,
51, 62, 38 i 22. Wreszcie w ostatnich trzech
latach zabito w całym kraju trzy niedźwiedzie.

Żniwa w ogródkach szkolnych.

W Ameryce od wybuchu wojny w szkolnych
ogródkach urządzono zasiew zbóż przez dzieci,
przynoszących państwu około 50 miljonów dolarów.
Statystyka wykazuje, że przeszło półtora
Miljona młodych żniwiarzy uprawia ziemię i zbiera jej płody, których wydajność zwiększa się z
roku na rok. Na przewiezienie rocznych zbiorów
młodzieży potrzeba 50,000 wagonów, nie licząc
tej ilości, które dzieci zabierają do domów w nagrodę za całoroczny trud i pracę.

Samoloty Londyn-Marsylja.

Znane angielskie towarzystwo budowy samolotów Handley Page opracowało już poszczególne rozkłady żeglugi powietrznej.
Pierwsza linja ma być uruchomiona zaraz
po ukończeniu wojny dla ruchu towarowego i pasażerskiego między Londynem i Marsylją ze
stacją odpoczynkową Paryżem. Obecnie podróż
tę odbywa się w 23 godziny – drogą powietrzną
trwać będzie 8 godzin. Przeciętnego typu aparat
przebyć może 650 klm. Bez lądowania. Samolot
pasażerski musi posiadać dwa motory o sile 300
koni i oprócz pilota oraz mechanika może być
obciążony do 2,200 klg.
Na linji tej kursować będzie 24 samolotów a
codziennie odlatać ma po 6 aparatów w każdą
stronę. Uruchomienie i urządzenie linji powietrznej Marsylja – Londyn kosztować będzie przypuszczalnie 12 ½ Miljona franków.

Alkohol a hiszpanka.

Rząd norweski postanowił, celem zwalczania grypy hiszpańskiej, mimo zakazu sprzedaży
alkoholu w każdym wypadku grypy wydzielać pół
litra koniaku lub whisky.
Zdaje się, że rozporządzenie to wywoła
tęsknotę za hiszpanką i wielu obywateli marzyć
będzie o zapadnięciu na tę chorobę .

Wypadki.
———

9-letnia Aurelja Karbowa, dn. 8 b.m. wyszła
z domu przy ul. Wielkiej nr. 33 i nie powróciła.
Rysopis: wysoka, oczy niebieskie, twarz blada,
pociągła, ubrana w palto czarne, w kapeluszu
czarnym aksamitnym z krepą, w bucikach i pończochach czarnych.
———

Pogotowie Ratunkowe w ciągu ostatniej
doby wzywane było do 22 wypadków.

Kronika policyjna.
———

Rabunek Klasztoru
Wczoraj w nocy banda rabusiów obrabowała
Klasztor śś. Felicjanek w Krakowie, znajdujący

się przy ulicy Smoleńskiej. Rabusie wdarli się do
klasztoru, poprzecinali druty telefoniczne i sterroryzowali zakonnice rewolwerami, zabrali z
kościoła 7 kielichów srebrnych, złoconych, hostję,
puszki z komunikantami, dwa krzyże i obrusy
z ołtarza, a z szuflady w zakrystji 300 koron. Za
bandytami wdrożono pościg.

Groźne pożary.
———

Olbrzymi pożar w Smoleńsku strawił 84
domy. Stłumiono go przy współudziale wojska i
ludności.
———

Wielki pożar wybuchł również w Kijowie na
kijowskiej stacji towarowej. Spłonęło 6 składów.
Przechowywano w nich przybyły przed kilku dniami papier fabr. Kiumena, bagaże osób prywatnych,
wino, cukier, spirytus, konserwy, sukno itp. Nie
uratowano nic. Straty wynoszą olbrzymie sumy.
Przypuszczają, że pożar powstał z podpalenia

W lecie, po kilkunastodniowym odpoczynku, ś.p. Opieliński-Zdanowicz został komendantem P.O.W. na okupację austryjacką. I na tem
stanowisku położył wielkie zasługi, powiększając
kadry P.O.W. i ich sprawność.
Ś.p. Opieliński zmarł na hiszpankę.
———

Aleksandra Halterówna, panna
lat 20, zmarła 7 b.m. Pogrzeb 11 b.m. z kościoła
św. Aleksandra o g. 2 pp.
———

Zofja Bielecka, lat 22, zmarła 8 b.m.
Nabożeństwo dziś o g. 10 i pół zrana w kaplicy
kościoła św. Piotra i Pawła, poczem eksportacja
na Bródno.
———

Mateusz Czochowski, dyr. Cukrowni Honorówka na Podolu, zamordowany został
29 ub.m.

Ogłoszenia.

Z sądów.
———

Chłop – o żonobójstwo
Sąd okręgowy niemiecki rozpoznał wczoraj
sprawę 47-letniego Marcina Bielawskiego, gospodarza wsi Gałki pow. rawskiego, który w dniu 10
grudnia r.z. w sprzeczce z żoną, zamordował ją
siekierą.
Sąd okręgowy w Skierniewicach skazał B.
na 7 lat ciężkiego więzienia.
Wyrok ten został uchylony i sprawę przekazano do rozpatrzenia sądowi niemieckiemu w
Warszawie, który skonstatował, że B. jest umysłowo chory i za zamordowanie żony odpowiadać nie
może.
Bielawskiego uniewinniono i postanowiono
osadzić w szpitalu dla umysłowo-chorych.

Z żałobnej karty.

Praca.

parę koni, poszukuję stałej pracy. WiaM am
domość: Bródzieńska 78 przy cmentarzu, od
10-12 w południe.

czeń aptekarski poszukuje kondycji w aptece,
U praktyki
2 lata. Adres: Praga Sprzeczna 3-6
chłopiec do cukierni
P otrzebny
Żelazna nr 05 Cukiernia.

powrócił, prosi bardzo o robotę, zakłada
T apicer
firanki, portjery, gustownie, przerabia meble,
materace, sumiennie. Żórawia 9-38

P

———

Ś.p. Jan Opieliński
Zmarł w Lublinie członek Związku strzeleckiego we Lwowie, porucznik 1 pułku strzelców
Piłsudskiego, komendant naczelny P.O.W. b. okupacji austryjackiej, ś.p. Jan Wojsznar-Opieliński,
znany pod pseudonimem Zdanowicza.
Ś.p. Opieliński był niezwykłym żołnierzem
I-ej brygady i był doskonałym organizatorem sił
narodowych w walce o wyzwolenie narodu. Odkomenderowany przez komendanta Piłsudskiego
z brygady do P.O.W. został początkowo komendantem Warszawy, później całej okupacji niemieckiej. Na tym stanowisku przetrwał najgorszy
okres.
Nie poddawał się zniechęceniu, chociaż co
raz to tracił podkomendnych, których warunki
materjalne zmuszały do przyjmowania posad i
wycofywania się z robót organizacji. Coraz to
więcej musiał czynić sam osobiście, aby P.O.W.
utrzymać.

na praktykę.

I

Służba domowa.

otrzebna służąca od 15-go. Stalowa 22.
Właścicielka domu od 4-6 po poł.

Nauka i wychowanie.

nteligentna, energiczna nauczycielka udziela dobrych początków w czterech językach. Zielna
6-23, od 10 rano do 3 pp.
auczycielka z patentem udziela lekcji, koreN petycji,
przysposabia do egzaminów. Mokotów
(blisko za rogatką) Puławska nr 17, prawa oficyna, parter.
Politechniki, wyższy semestr (maturaS tudent
medal srebrny), 7-letnia praktyka, udziela lekcji – Piękna 58-11.

O

Doniesienia rozmaite.

biady gospodarskie, zdrowe i smaczne od 1
marki do 80 fenigów. Mokotowska 59-20.

peratorka radykalnie usuwa odciski bez bólu,
O ulga
natychmiastowa, pedicure oraz masaż.
Bracka 22 m. 9
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Kalendarium
1914

28 lipca - Austro-Węgry wypowiadają wojnę
Serbii. Kolejne państwa europejskie przystępują
do wojny. Kształtują się dwa bloki polityczne:
państwa Ententy (Francja, Anglia, Rosja) oraz
państwa „centralne” (Niemcy, Austria). Rozpoczyna się I wojna światowa.
6-12 sierpnia - Z Krakowa pod dowództwem
Józefa Piłsudskiego wyrusza Kompania Kadrowa, która wkracza do zaboru rosyjskiego, by
wywołać powstanie, jednak bez powodzenia.
Mieszkańcy „Kongresówki” odnoszą się nieufnie do przybyszów.
16 sierpnia - W Krakowie powstaje Naczelny
Komitet Narodowy na czele z Juliuszem Leo, prezesem poselskiego Koła Polskiego w Wiedniu.
27 sierpnia - Austriacy podejmują decyzję o
stworzeniu Legionów. Pierwszą Brygadą Legionów dowodzi Józef Piłsudski.
22 października - Z inicjatywy Piłsudskiego
powołano w Warszawie do życia tajną Polską
Organizację Wojskową (POW).
Listopad - W Warszawie narodowi demokraci
i konserwatyści tworzą Komitet Narodowy Polski
z Romanem Dmowskim na czele.

1915

4 sierpnia – Rosjanie ewakuują Warszawę.
Władzę w mieście przejmuje książę Zdzisław
Lubomirski – prezes Komitetu Obywatelskiego.
Niemcy zajmują Warszawę.

1916

3 maja – W Królestwie Polskim odbywają się
wielotysięczne patriotyczne manifestacje z okazji
125 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Wznawia działalność Towarzystwo Macierzy
Szkolnej.
5 listopada – Cesarz Niemiec Wilhelm II oraz
cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef I wydają
Akt 5 listopada - manifest, w którym obiecują utworzenie w przyszłości samodzielnego państwa
polskiego z dziedziczną monarchią konstytucyjną.
Powołana zostaje Tymczasowa Rada Stanu. Do
Rady wchodzi Piłsudski.

1917

Marzec – W Rosji wybucha rewolucja lutowa.
Car Mikołaj abdykuje. Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oraz rosyjski Rząd Tymczasowy składają deklaracje, przewidujące istnienie
niepodległego państwa polskiego.
3 czerwca - Premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch podpisują uchwałę w sprawie celów wojennych Ententy. Uznają prawo Polaków do odbudowy po wojnie niepodległej i zjednoczonej Polski.
3-11 lipca - Kryzys przysięgowy. Pod wpływem
Piłsudskiego polskie oddziały I i III Brygady Legionów odmawiają przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier.
15 sierpnia - Powstaje Komitet Narodowy Polski w Lozannie. Na jego czele staje Dmowski. KNP
zostaje uznany za przedstawicielstwo państwa polskiego przez mocarstwa Ententy.
21-22 sierpnia - Niemcy aresztują Józefa
Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Obaj
zostają przewiezieni do więzienia w Magdeburgu.
Rozwiązuje się Tymczasowa Rada Stanu.
12 września – Cesarze Niemiec i Austro-Węgier
powołują trzyosobową Radę Regencyjną w składzie: arcybiskup Aleksander Kakowski, Zdzisław
Lubomirski i Józef Ostrowski. Rada sprawuje
władzę w imieniu przyszłego króla.
∂

1918

8 stycznia - W orędziu do Kongresu USA
prezydent Woodrow Wilson przewiduje utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem
do morza.
9 lutego - Niemcy i Austria zawierają z Ukraińską Republiką Ludową traktat pokojowy w Brześciu, oddając Ukrainie Lwów i Zamość. Na znak
protestu rząd Królestwa Polskiego podaje się do
dymisji. Jednostki dawnej II brygady Legionów
pod dowództwem gen. Józefa Hallera przechodzą
linię frontu i łączą się z Korpusem Polskim gen.
Józefa Dowbora-Muśnickiego sformowanym u boku Rosji.
11 maja - Korpus gen. Hallera zostaje rozbity
przez Niemców pod Kaniowem. Gen. Haller przedostaje się przez Murmańsk do Francji, gdzie obejmuje dowództwo stworzonej tam Armii Polskiej.
28 października – W Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna, która ma za zadanie
przejąć władzę od administracji austriackiej. Na jej
czele staje Wincenty Witos.
31 października - We Lwowie wybuchają walki polsko-ukraińskie. Oddziały polskie i młodzież
szkolna (tzw. Orlęta) zajmują część miasta.
3 listopada - Kapitulacja Austro-Węgier.
5 listopada - Polska Rada Narodowa w Cieszynie
i jej czeski odpowiednik, Narodni Vybor, zawierają
układ o podziale wpływów na Śląsku Cieszyńskim
na zasadzie etnograficznej.
7 listopada - W Lublinie powstaje Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym
Daszyńskim na czele.
10 listopada - Uwolniony z niewoli Piłsudski
przyjeżdża z Magdeburga do Warszawy. Początek
rozbrajania Niemców w Warszawie.
11 listopada - W Niemczech wybucha rewolucja. Na froncie zachodnim podpisany zostaje rozejm.
Gubernator niemiecki Hans von Beseler opuszcza
Warszawę. Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad armią. Daszyński
wraz z rządem oddaje się do jego dyspozycji. W
Poznaniu ujawnia się polska Naczelna Rada
Ludowa. Na jej czele stają Wojciech Korfanty i ks.
Stanisław Adamski.

16 stycznia - Po dymisji rządu Moraczewskiego,
premierem zostaje Ignacy Paderewski. Komitet
Narodowy Polski uznaje rząd I. Paderewskiego.
Dzień wcześniej dowództwo powstania wielkopolskiego obejmuje gen. Józef Dowbór-Muśnicki.
18 stycznia - W Sali Lustrzanej Pałacu Wersalskiego rozpoczyna się Konferencja Pokojowa. Polskę
reprezentują Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.
23 stycznia - Wojsko czeskie zajmuje Śląsk
Cieszyński.
26 stycznia - Wybory do Sejmu Ustawodawczego.
30 stycznia - Stany Zjednoczone uznają rząd
Paderewskiego. W lutym czynią to Francja, Wielka Brytania i Włochy.
20 lutego - Sejm uchwala tzw. Małą Konstytucję,
która określa stosunek władzy ustawodawczej i wykonawczej.
19 kwietnia - Po trzydniowych walkach kawaleria Władysława Beliny-Prażmowskiego i piechota
Edwarda Rydza-Śmigłego wkraczają do Wilna.
22 kwietnia - Józef Piłsudski wydaje odezwę do
mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wyznaczona zostaje tymczasowa linia demarkacyjna między terenami polskimi, a Republiką Litewską, z tymczasową stolicą w Kownie.
28 czerwca - W Wersalu podpisany zostaje
traktat pokojowy z Niemcami. Potwierdza on przynależność Wielkopolski (z wyjątkiem zachodnich
skrawków) do Rzeczypospolitej. Polsce zostaje przyznane także Pomorze Gdańskie oraz mazurski powiat Działdowo. Gdańsk otrzymuje status wolnego
miasta. Na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach
i Powiślu będzie przeprowadzony plebiscyt.
16-17 sierpnia - Wybucha I powstanie śląskie.
Poprzedziła je masakra polskich robotników
w Mysłowicach.
22-23 sierpnia - wybucha powstanie w Sejnach.

1920

15 stycznia - Marka polska dopuszczona do
obiegu w całym kraju.

14 listopada - Rada Regencyjna rozwiązuje się.

10 lutego - W Pucku odbywają się zaślubiny Polski z Bałtykiem. Dokonują ich oddziały polskie
przybyłe z Francji pod dowództwem gen. Józefa
Hallera (tzw. Błękitna Armia).

16 listopada - Piłsudski zawiadamia radiodepeszą państwa Ententy oraz Niemcy o istnieniu „państwa polskiego, niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”.

11 lutego – Na mocy traktatu wersalskiego powstaje Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku Na czele Polskiej
Komisji Plebiscytowej staje Wojciech Korfanty.

18 listopada - Premierem nowego rządu zostaje
Jędrzej Moraczewski.

21 kwietnia - Umowa polityczna rządu polskiego
z atamanem Semenem Petlurą. Na jej mocy uznano prawo Ukrainy do niezawisłości państwowej, a
rząd – Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej
– za prawowitą władzę. Podpisana zostaje także
tajna umowa wojskowa, przewidująca współdziałanie wojsk polskich i ukraińskich przeciw armii
bolszewickiej.

20 listopada - Pierwsza polska odsiecz dla
Lwowa.
22 listopada – Dekret o najwyższej władzy
reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Józef Piłsudski Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
28 listopada - Dekret Naczelnika Państwa
ustanawiający ordynację wyborczą do Sejmu. W
pięcioprzymiotnikowych wyborach mają prawo
brać udział także kobiety.
27 grudnia - Wybuch walk w Poznaniu. Początek powstania wielkopolskiego.
31 grudnia - Niemcy opuszczają Wilno. Miasto
przejmują Polacy.

1919

4/5 stycznia - W nocy następuje próba prawicowego zamachu stanu (na czele z płk Marianem
Januszajtisem i księciem Eustachym Sapiehą).
Przejściowo aresztowany jest premier Moraczewski. Tymczasem bolszewicy zajmują Wilno.

7 maja - Po dwóch tygodniach ofensywy, wojska
polskie zajmują Kijów.
10 czerwca - Na skutek trwającej od dwóch tygodni ofensywy sowieckiej, wojska polskie i ukraińskie zmuszone są opuścić Kijów.
1 lipca - Sejm powołuje wielopartyjną Radę
Obrony Państwa w składzie: Roman Dmowski
(Związek Ludowo-Narodowy), Leopold Skulski
(Narodowe Zjednoczenie Ludowe), Ludwik Czerniewski (Chrześcijańska Demokracja), Aleksander
Rosset (Zjednoczenie Mieszczańskie), Jan Kanty
Fedorowicz (Klub Pracy Konstytucyjnej), Adam
Chądzyński (Narodowa Partia Robotnicza), Maciej
Rataj (PSL „Piast”), Jan Woźnicki (PSL „Wyzwolenie”), Jan Stapiński (PPS-lewica), Norbert
Barlicki (PPS).
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Wystawa

„Odważmy się być wolnymi”
∂∑∂

Tramwaj zabytkowy

jeżdżący na trasie:
Plac Narutowicza – Bazylika Kawęczyńska
w godzinach 10.00 – 18.00.
+ happening aktorów Teatru Polskiego
∂∑∂
Plac Teatralny

OD 13.00 HAPPENINGI HISTORYCZNE
Wiec polityczny,
zrzucanie znaków niemieckich,
rozmowy ludzi 11 listopada 1918 r.

Plac Teatralny

od 15.15 Projekcje niemych filmów z muzyką na żywo
eeeeeeeeeeeeeeee

Maleńczuk Tuta Rutkowski Super Trio
„Mocny Człowiek” godz. 15.15

Tymon Tymański Yass Ensemble
„Niebezpieczny Romans” godz. 17.00

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Niewinni Czarodzieje

godz. 19.00

Tomasz Stańko Projekt Specjalny

godz. 20.00
Tomasz Stańko, Alexi Tuomarila, Anders Jormin, Jon Fält

KO N CERTY – WST Ę P WOL N Y!!!
Więcej szczegółów: Muzeum Historii Polski, tel. 22 830 72 80, 826 83 88, www.muzhp.pl

4 lipca - Armia Czerwona pod dowództwem
marsz. Michaiła Tuchaczewskiego rozpoczyna ofensywę na Białorusi.
11 lipca - Przegrany plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w czasie największych niepowodzeń polskich w wojnie z bolszewikami. W
wyniku plebiscytu Polska otrzymuje trzy gminy na
Mazurach i pięć gmin na Powiślu.
15 lipca - Sejm uchwala ustawę o reformie rolnej. W zależności od regionu przymusowym wykupem nadwyżek gruntu objęte są największe gospodarstwa.
13-15 sierpnia - Bitwa warszawska. W czasie
trzydniowej bitwy wojska polskie, złożone w znacznej części z ochotników, pod dowództwem gen.
Tadeusza Rozwadowskiego i gen. Józefa Hallera
zatrzymują uderzenie sowieckie pod Radzyminem.
16 sierpnia - Uderzenie grupy manewrowej
marszałka Piłsudskiego znad Wieprza. Grupa manewrowa w błyskawicznym marszu wychodzi na
tyły wojsk sowieckich, grożąc im odcięciem i zmuszając je do nieskoordynowanego odwrotu.
17 sierpnia - Na fałszywą wieść o przegranej
bitwie warszawskiej, Niemcy rozpoczynają zajmowanie Śląska. Oddziały francuskie wycofują się z
Katowic. Dwa dni później wybucha II powstanie
śląskie. Polski Komisariat Plebiscytowy ogłasza na
Górnym Śląsku strajk generalny.
20-28 września - Bitwa niemeńska. Armia polska pod dowództwem marsz. Piłsudskiego rozbija
zgrupowanie wojsk sowieckich w okolicy Grodna
i Wołkowyska.
7-12 października – Na polecenie marszałka
Piłsudskiego, gen. Lucjan Żeligowski ogłasza „bunt”
1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, zajmuje Wilno
i ogłasza powstanie Litwy Środkowej.

1921

21 lutego - Polska i Francja zawierają tajny układ
obronny o wzajemnej pomocy na wypadek agresji
niemieckiej i sowieckiej. W marcu na wypadek
nagłego ataku ze wschodu zostaje zawarty układ z
Rumunią.
17 marca - Sejm Rzeczypospolitej uchwala konstytucję (tzw. Konstytucję Marcową).
18 marca – Zawarty zostaje pokój polskosowiecki w Rydze, ustalający granicę wschodnią
Polski za wyjątkiem Ukrainy.
10 marca - W plebiscycie na Górnym Śląsku
706 tys. głosów padło za Niemcami, 479 tys. – za
Polską. Rozpoczyna się mobilizacja oddziałów
powstańczych.
2 maja - III powstanie śląskie. Z inspiracji Korfantego wybucha strajk powszechny na Śląsku.

1922

24 marca - Po uchwaleniu przez Sejm Litwy
Środkowej przyłączenia do Polski 20 delegatów
tegoż Sejmu zostaje uznanych za posłów na Sejm
RP. Sejm RP ogłasza inkorporację Litwy Środkowej do Polski.
15 maja - Niemcy podpisują z Polską tzw.
konwencję górnośląską. Polska część Górnego Śląska otrzymuje autonomię i własny sejm regionalny.
16 lipca - Uroczystość połączenia Śląska z Polską.
5 i 7 listopada - Wybory do sejmu I kadencji.
Dwa dni później odbywają się wybory do senatu.

1923

15 marca - Rada Ambasadorów uznaje ostatecznie postanowienia traktatu ryskiego oraz zwierzchność Polski nad Wileńszczyzną i Galicją Wschodnią ze Lwowem. Tym samym potwierdza wschodnie
granice Polski.

Muzeum
Historii Polski:
historia
wolnych ludzi
Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza
M. Ujazdowskiego. Ma ono za zadanie popularyzację
historii Polski i rozbudzanie zainteresowania polskim dziedzictwem historycznym. Począwszy od jesieni 2006 Muzeum rozpoczęło realizację projektów badawczych, edukacyjnych, wydawniczych i kulturalnych. Planowana jest budowa docelowej siedziby
posiadającej ok. 10.000 m2 powierzchni wystawienniczej w Warszawie. Nad założeniami ekspozycji
głównej pracuje obecnie zespół ekspertów.
Muzeum Historii Polski będzie nowoczesną
placówką muzealną posługującą się technologią
multimedialną i interaktywnymi formami prezentacji. Opowie najważniejsze wątki historii Polski
oraz jej obywateli, w tym historii kultury, życia
społecznego i obyczajów.
Placówka będzie prowadziła aktywną politykę w dziedzinie promocji polskiego dziedzictwa
historycznego i kulturowego za granicą.

