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śladami wydarzeń z 11 listopada 1918 r.

Tu rankiem 10 listopada na 
dworcu kolei warszaw-

sko - wiedeńskiej odbyło się powi-
tanie Józefa Piłsudskiego powra-
cającego  z  twierdzy magdebur- 
skiej. Witali ks. Zdzisław Lubo-
mirski w imieniu Rady Regencyj-
nej i Adam Koc w imieniu POW.

Zdzisław Lubomirski: „O przyjeździe 
komendanta do Warszawy otrzymałem 
wiadomość telegraficzną z Berlina 10 
XI wieczór.”

Adam Koc: „W nocy z 10 na 11 li-
stopada otrzymałem wiadomość, że o 5 
rano komendant przybędzie do War-
szawy. [...] Udałem się następnie z ma-
jorem Krzaczyńskim na Dworzec 
Główny, gdzie przy pokojach reprezen-
tacyjnych stały dwa posterunki nie-
mieckie, które nas nie przepuściły. 
Publiczności było niewiele, ponieważ 
przyjazd komendanta był niespodzie-
wany.”

Adam Koc: „O godz. 6.30 przyje-
chał samochodem regent ks. Zdzisław 
Lubomirski ze swym adiutantem rtm. 
Rostworowskim. Warta przepuściła 
ich, z czego ja i mjr Krzaczyński sko-
rzystaliśmy wchodząc w ich towarzy-
stwie, co trochę zdziwiło regenta i 
jego adiutanta. Na peronie poznali-
śmy się, zakomunikowałem im, że je-
stem naczelnym komendantem POW, 
ks. Lubomirski był bardzo niespokoj-
ny i podniecony, powtórzył kilka razy: 
„Wreszcie przyjeżdża, ach, jak to do-
brze!” Bardzo chodziło mi o to, bym 
pierwszy powitał komendanta, gdy 
wysiądzie z wagonu. Wkrótce nad-

szedł pociąg. Komendant wyszedł z 
niego w towarzystwie płk. Sosnkow-
skiego. Był blady i oczywiście wy-
czerpany niewolą, ale widać było, że 
siły go nie opuściły. Zbliżyłem się do 
niego i powitałem słowami: „Obywa-
telu komendancie, imieniem Polskiej 
Organizacji Wojskowej witam obywa-
tela komendanta w Stolicy.” Komen-
dant odsalutował mi.”

Marian Romeyko: „I oto w pa-
miętnym dniu 10 listopada błyskawicą 
rozniosła się wieść po całej Warszawie: 
„Piłsudski w stolicy”...

Uciekł z Niemiec!... Niemcy wy-
puścili go z więzienia! Ba! Nawet twier-
dzono, że „sam Foch kazał go zwol-
nić...”

Trudno opisać entuzjazm tłumów 
wciąż zapełniających ulice... „Wrócił 
komendant! Władzę Piłsudskiemu! 
Precz z niemieckimi regentami!” [...]

Jak za pociągnięciem czaro-
dziejskiej różdżki, w społeczeństwie 
warszawskim nastąpiła kompletna 
zmiana uczuć w stosunku do Piłsud-
skiego. Niepochlebna opinia, osądy, 
oceny, krytyka jego osoby i jego po-

czynań, tak ostre jeszcze dwa tygo-
dnie temu, poszły w niepamięć. W 
tym dniu Piłsudski nie miał już wro-
gów, a tylko oddane mu, wierne tłu-
my ludzi o różnych poglądach poli-
tycznych, ludzi z różnych klas 
społecznych. „Wehrmachtowcy”, 
którzy jeszcze dwa tygodnie temu 
mówili o nim z rezerwą, dzisiaj z 
przekonaniem twierdzili: „Chwała 
Bogu, teraz weźmie wszystkich za 
mordę!” Przedstawiciele inteligencji, 
którzy jeszcze poprzedniego dnia 
nazywali go z przekąsem „socjałem” 

(jeśli nie gorzej), byli pełni entuzja-
zmu dla „księcia socjalisty”, dla 
„czerwonego szlachcica”, dla kreso-
wego pana, twierdząc, iż jest bar-
dziej księciem niż socjalistą, bardziej 
szlachcicem niż czerwonym, że szyb-
ko rozpędzi tę „lubelską bandę”, 
gdyż przede wszystkim jest dobrym 
Polakiem. Wreszcie najbardziej go-
rące poparcie znajdował Piłsudski 
wśród ludzi prostych, robotników, 
którzy widzieli w nim dawnego „to-
warzysza”, dawnego redaktora tajne-
go „Robotnika” - „Ziuka”.

1 dworzec Kolei warszawsko - wiedeńskiej

Od 11 listopada 1918 roku minęło zale-
dwie 89 lat. Jednak w ciągu tych lat Warsza-
wa zmieniła swe oblicze w stopniu niespoty-
kanym w Europie. Zniszczenia II wojny 
światowej, a następnie chaotyczna odbudo-
wa zatarły granice między poszczególnymi 
etapami rozwoju miasta. Można jednak od-
naleźć miejsca, które przez dwa dni – 10 i 11 
listopada 1918 roku – były scenografią dla 
szeregu wydarzeń zwieńczonych uzyska-
niem przez Polaków kontroli nad Warszawą, 
przywróceniem jej statusu stolicy i odzyska-
niem niepodległości.

W ciągu tych dwóch dni warszawiacy z 
zapartym tchem śledzili te wydarzenia nie 
zawsze zdając sobie sprawę z ich doniosłości. 
Wielu spontanicznie włączało się w rozbra-
janie niemieckich żołnierzy, przejmowanie 
ważnych obiektów, pomoc dla organizują-
cych się władz cywilnych. Wielu po prostu 
wyszło na ulicę, aby powitać, zamanifesto-
wać, lub po prostu pogapić się na Wielką Hi-
storię, która po raz kolejny przetaczała się 
ulicami Warszawy.

Te miejsca i tych ludzi możemy zobaczyć 
w tym krótkim przewodniku. 

Dworzec kolei warszawsko - wieDeńskiej róg al. jerozolimskich i marszałkowskiej. Tu, wzDłuż alej sTał Dworzec kolei warszawsko - wieDeńskej
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R ankiem 10 listopada przy 
ul Frascati doszło do roz-

mowy pomiędzy reprezentują-
cym Radę Regencyjną Królestwa 
Polskiego Zdzisławem Lubomir-
skim a Józefem Piłsudskim. 

Adam Koc: „W salonie podano 
herbatę. [...] Podczas herbaty Józef 
Piłsudski i Regent nie poruszali 
spraw ogólno-państwowych i rozmo-
wa miała charakter wyłącznie towa-
rzyski. W pewnej chwili Książę Re-
gent zapytał: „Czy Pan Komendant 
nie zechciałby przejść ze mną do ga-
binetu”.Obaj panowie wyszli na po-
ufną rozmowę.”

Maria Lubomirska: „Piłsudski 
słuchał – mówił mało – nie chciał 

wyrażać zdania przed rozpoznaniem 
położenia – zawsze zagadkowy, 
uczynił na Zdzisiu RACZEJ dodat-
nie wrażenie, ale wydał mu się mi-
zerny i zmęczony więzieniem. Drob-
niejszej miary Samson po obcięciu 
włosów przez Niewolę. U nas w Pol-
sce ludzie twardej ręki nie są popu-
larni – mamy tego przykład na Wie-
lopolskim. Tych naród kocha, którzy 
uosabiają jego duchowość. Piłsudski 
nazwał sam siebie „legendą” - jest 
psychozą chwili – wedle mnie twar-
dym, realnym zadaniom nie podoła, 
nie ufam mu, nie wierzę mu, a tak 
bym wierzyć chciała! bo nam w sro-
giej potrzebie tak bardzo przewod-
nika potrzeba.

Komendant mówił Zdzisiowi, że 
o wiele bardziej obawia się dla Polski 
bolszewizmu z Niemiec niżeli z Rosji. 

Opuszczał Berlin w chwili wybuchu 
rewolucji, widział jak żołnierze zdzie-
rali oficerom szlify – zaraza szerzyła się 
drogą kolejowego toru i wraz z Piłsud-
skim przybyła do Warszawy, ogarnia-
jąc wojska niemieckie. [...]

Abdykacja Rady Regencyjnej jest 
kwestią dni czy godzin – szuka ona 
godnego wyjścia; dla dobra kraju, dla 
powagi nie chce się rozwiązać w próż-
nię, tymczasem zastępy niechętnych 
pragnęłyby ją wypędzić jak marnego 
szkodnika. Nadmiar w tym goryczy! 
Już słyszę dziś wieczór, że Piłsudski 
uszkodził swą popularność wizytą na 
Frascati.”

Adam Koc: „Józef Piłsudski i 
Regent ukończyli rozmowę, która 
trwała około pół godziny i z gabinetu 
wrócili do salonu. Zaczęło się żegna-
nie. Ks. Z. Lubomirski powiedział, 

że oddał do dyspozycji Komendanta 
swój samochód. Załatwiało to kło-
potliwą sprawę znalezienia jakiejś 
dorożki dla udania się na ulicę Mo-

niuszki do mieszkania przygotowa-
nego dla Komendanta.

Zbliżała się już godzina 9 rano, 
kiedy nastąpił wyjazd z „Frascati”.

10 listopada w tym miejscu 
doszło do strzelaniny 

pomiędzy niemieckimi żołnie-
rzami i polskimi manifestantami 
idącymi powitać Józefa Piłsud-
skiego.

Wiktor Tomir  Drymmer: 
„Przed Dworcem Wiedeńskim 
zgromadziło się tysiące ludzi. Do-
wiedzieliśmy się, że Komendant i 
Szef przyjechali wcześniej; mimo to 
organizatorzy manifestacji postano-
wili sformować pochód. Poprowa-
dziłem ten pochód z moimi ludźmi 
na czele Alejami Jerozolimskimi od 
Marszałkowskiej w kierunku Nowe-
go Światu. Gdy przekroczyliśmy 
Bracką, zobaczyłem, że z Nowego 
Światu skręca w naszym kierunku 
tramwaj. Był to niemiecki tramwaj z 
napisem Nur für deutsche Militäre. 
Obok motorniczego stał, jak zawsze 
uzbrojony w karabin, żołnierz nie-
miecki. Motorniczy widząc, że 
dzwonki jego nie skutkują, zahamo-
wał tramwaj. Towarzyszący mu żoł-
dak zmierzył się w kierunku tłumu, 
który rozczepił się przed karabinem 
jak szczapa drzewa pod uderzeniem 
siekiery.”

Jan Libkind: „Żołnierz niemiecki 
jadący tramwajem mimo nawoływań 
nie odsłonił głowy przed czerwonym 
sztandarem. Ktoś z tłumu podskoczył i 

zrzucił mu czapkę, na co żołnierz od-
powiedział wystrzałem.”

Wiktor Tomir  Drymmer: „Bły-
skawicznie strzeliłem do Niemca, 
który zrolował do stóp motornicze-
go, przede mną leżał robotnik z 
bluzgającą krwią raną na szyi. Tłum 
rozbiegł się w obie strony Brackiej 
lub przywarł do ścian domów; wi-

działem ludzi leżących jeden na 
drugim i cywilów strzelających z 
okien narożnego domu Nowy Świat 
– Aleje Jerozolimskie. Strzelali 
agenci Feldpolizei, którzy mieli tam 
swój lokal. Starałem się palcem po-
wstrzymać krwotok leżącego robot-
nika. Razem z ob. Zawadzkim za-
nieśliśmy rannego do najbliższego 

sklepu, zmarł dosłownie na moich 
kolanach.”

Jan Libkind: „Po stronie Niem-
ców padł żołnierz i jakiś urzędnik, 
po stronie demonstrantów sekre-
tarz Związku Zawodowego Fryzje-
rów.”

„Kurier Poranny”: „Ofiarą starcia 
w Al. Jerozolimskich stał się fryzjer, 

Leonard Majchrzak, który udziału w 
manifestacji nie brał.

Na rogu ul. Brackiej jedna z kul 
karabinowych trafiła Majchrzaka w 
szyję i padł na miejscu. Zabity po-
chodził z Żyrardowa. Pozostawił 
żonę. Ze strony tłumu padło kilka 
strzałów, które trafiły w dwóch ofice-
rów niemieckich.”

3 róg al. Jerozolimskich i Brackiej

2 „Biały pałacyk” na  Frascati

Kajetan Morawski: „W tych ra-
dosnych godzinach, gdy peowiacy, 
legioniści i ochotnicy rozbrajali oku-
pantów w koszarach i na ulicach 
miasta, przejmowałem jako członek 
doraźnie mianowanej trzyosobowej 
komisji pod przewodnictwem Józefa 
Ziabickiego w imieniu władz pol-
skich Pałac Saski i późniejszą siedzi-
bę Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych na Miodowej. W Pałacu Saskim 
przechodziliśmy przez szereg pu-
stych biur opuszczonych widocznie 
w popłochu. Na stołach leżały teczki 
z aktami, obok nich arkusze z rozpo-
czętymi, przerwanymi nieraz w pół 
słowa brulionami pism. Tylko z odle-
głego gabinetu dochodził gwar gło-
sów. Zastaliśmy tam wszechmogące-
go jeszcze wczoraj szefa administracji 
cywilnej ekscelencję [Wolfganga] 
von Kriesa wraz z kilkoma najbliż-
szymi współpracownikami. Strzegło 
ich dwóch niedorostków uzbrojonych 

w niemal większe od nich zdobyczne 
karabiny. Kries, niegdyś mój przeło-
żony, rzucił się ku mnie z prośbą o 
ratunek. Uspokoiliśmy szybko strwo-
żonych eks-okupantów i odesłaliśmy 
ich pod osłoną żandarmerii do domu, 
gdzie mieli oczekiwać na dalsze za-
rządzenia.”

Józef Dominik Kłoczowski: 
„Chyba ze dwa tygodnie chodziło się 
codziennie do różnych obiektów, 
najczęściej na róg Nowego Światu i 
Jerozolimskich, gdzie były jakieś 
magazyny przy biurach, dalej do róż-
nych magazynów na Powązkach i 
przy Dworcu Gdańskim. Największą 
atrakcją była warta w gmachu Szta-
bu Generalnego, gdzie wartownia 
dostawała co wieczór ze dwie butelki 
francuskiego wina, gdzie były liczne 
filiżanki, talerzyki, nożyki, widelce i 
naszą fasowaną zupę jadaliśmy w 
tych komfortowych naczyniach sto-
łowych. Oczywiście same urzędy 
Sztabu były zamknięte, względnie 
siedzieli tam nasi oficerowie i grze-
bali się w papierach. Sztab General-
ny był, jak wszyscy wiedzą, w gma-
chu między Placem Saskim a Ogro- 
dem Saskim.”

6 pl. piłsudskiego

Wiktor Tomir Drymmer: „W ra-
tuszu Niemcy trzymali się uporczy-
wie, mimo usiłowań peowiackich. 

Przy pomocy jakiegoś oddziału usta-
wiliśmy na tarasie Teatru Wielkiego 
ciężki karabin maszynowy Maxim. 
Odległość z tarasu do ratusza była 
niewielka, widzieliśmy Niemców po-
ruszających się po salach 1 piętra. 
Puściłem po nich serię, jedną, drugą, 
wkrótce odpowiedzieli nam salwami 
ze zwykłych karabinów. Obustronna 
strzelanina trwała do wieczora.”

Adam Koc: „Samochód zajechał 
przed dom przy ulicy Moniuszki nr 
2; pensjonat pp. Romanówien znaj-
dował się na najwyższym piętrze 
tego domu. Na ulicy poza pojedyn-
czymi przechodniami nie było więk-
szego ruchu: widocznie wiadomość 
o powrocie Józefa Piłsudskiego nie 

rozeszła się jeszcze po mieście. We-
szliśmy do domu i windą pojechali-
śmy na górę. Kiedy Komendant 
wszedł do mieszkania, przedstawi-
łem pp. Romanówny, do głębi wzru-
szone, że u siebie przyjmują Józefa 
Piłsudskiego. Wprowadziły zaraz 
Komendanta do stołowego pokoju i 
zapraszały na herbatę i pierwsze 
śniadanie.”

Adam Koc: „Jedna z panien Ro-
manówien przybiegła do mnie z 
tym, że kąpiel jest już przygotowa-

na, ale nie ma świeżej zmiany bieli-
zny. Po chwili wszedł Tatar i zapy-
tał, czy wiem jaki numer kołnierzyka 
nosi Komendant. Odpowiedziałem, 
że nie wiem, ale niech nie spodzie-
wa się, że zapytam o to Komendan-
ta. Zresztą prawdopodobnie sam 
tego nie wie; więc jedyna rzecz jaka 
nam pozostaje jest wzięcie miary 
„centymetrem” - ale na to mnie Ta-
tar nie namówi. Jeżeli jest taki od-
ważny, to niech zrobi to sam. Ja zaś 
zaproponuję inne rozwiązanie: trze-

ba pojechać do sklepu z galanterią 
męską (jest taki niedaleko, na No-
wym Świecie, róg ulicy Świętokrzy-
skiej) i przywieźć różnej bielizny po 
sześć sztuk każdego rodzaju, a ko-
szul, począwszy od numeru kołnie-
rzyków 37 do 43, wtedy na pewno 
natrafi się na odpowiedni rozmiar i 
dla Komendanta i dla Szefa.”

Adam Koc: „Wiadomość o przy-
jeździe Józefa Piłsudskiego rozeszła 
się już po Warszawie. W pensjona-
cie zrobiło się bardzo tłoczno – poli-
tycy i przyjaciele, znajomi, wielbi-
ciele, wszyscy naraz chcieli tu być i 
witać. Oczywiście, było to niewyko-
nalne, więc ograniczyło się te wizy-
ty do wpisywania się do książki, wy-
łożonej w przedpokoju, przy której 
stale dyżurował jeden z adiutantów.

Tymczasem na ulicy przed do-
mem zgromadził się tłum ludzi, 

wznosząc okrzyki na cześć Józefa 
Piłsudskiego i wołający o ukazanie 
się i przemówienie.”

„Kurier Poranny”: „Wyszedł na 
balkon i powiedział tylko parę słów: 
„Obywatele! Warszawa wita mnie 
po raz trzeci. Wierzę, że zobaczymy 
się niejednokrotnie w szczęśliw-
szych jeszcze warunkach. Zawsze 
służyłem i służyć będę życiem swo-
im, krwią ojczyźnie i ludowi pol-
skiemu. Witam was krótko, gdyż je-
stem przeziębiony – bolą mnie 
gardło i piersi.”

Maria Dąbrowska: „Piłsudski 
rozczarował mnie. Witany przez 
tłum, powiedział z balkonu, że jest 
chory na gardło. Cóż to w takiej 
chwili, może kogo obchodzić. (A te-
raz mi się to właśnie podoba. Dopi-
sek z maja 1943)”

4 moniuszki 2 a

Tu stał pałac Kronenberga – 
siedziba rządu podlega-

jącego Radzie Regencyjnej.

Stanisław Głąbiński: „Piłsudski 
rozesłał zaproszenia do wszystkich 
stronnictw celem wysłuchania ich opi-
nii w sprawie utworzenia rządu naro-
dowego. W dniu 12 listopada przyjmo-
wał w pałacu Kronenberga w obecności 
pułkownika Sosnkowskiego przedsta-
wicieli stronnictw z Królestwa. Między 
innymi wysłuchał opinii Koła Między-
partyjnego (…). Lewica PPS wcale się 
nie zjawiła i nie odpowiedziała na za-
proszenie. Bund nie wziął wcale udzia-
łu w konferencjach.”

Stanisław Thugutt: „... udałem się 
do pałacu Kronenberga, gdzie toczyły 
się narady nad sformowaniem nowego 
rządu. Wielka sala pełna była osób, 
czasem zupełnie mi nawet nie zna-
nych, z których pewna część przecha-
dzała się w milczeniu oczekując, czy 
przypadkiem bieg zdarzeń nie obróci 
się w ich stronę. W pewnej chwili roz-
mowa między nami a endekami stała 
się bardziej rzeczowa. Któryś z ende-
ków, zdaje się Głąbiński, zaznaczył, że 
jeśli nawet godzą się w zasadzie na po-
przedni skład rządu, to sądzą, że p. 
Daszyński powinien go formować nie 
dla siebie, a dla kogoś innego. Padło 
nazwisko Moraczewskiego, który zgo-

dził się przyjąć misję, jakkolwiek z 
wielką niechęcią. Nie było już o czym 
mówić, bo rzecz cała najwidoczniej 
ukartowana była uprzednio.

Dalszą trudnością było stanowi-
sko endeków. Zgadzali się dać do 
rządu trzech przedstawicieli Po-
znańskiego, na co my wyrażaliśmy 
zgodę, ale żądali dla siebie teki spraw 
zagranicznych, co stwarzało trud-

ność niepokonaną. Próżno tłumaczy-
liśmy, że mając Dmowskiego jako 
prezesa Komitetu Narodowego i de-
legata na Kongres Pokoju, mają swój 
wpływ na te sprawy zapewniony aż 
nadto dostatecznie; nie dali się prze-
konać, może dlatego, że w istocie 
rzeczy nie chcieli wejść do rządu. 
Sądziłem już i wówczas, że nasz błąd 
był większy, a nasze obawy płonne, 

ale mojego poglądu nie udało mi się 
przeforsować.

Inną trudność wytwarzało sta-
nowisko Witosa, który był przeważ-
nie milczącym świadkiem dyskusji i 
ujawniał żywą chęć wycofania się z 
gry. Dał się ostatecznie uprosić, ale 
ani on, ani jego towarzysz, p. Wojda, 
nie tylko nie brali potem udziału w 
pracach rządu, ale go dość żywo 

zwalczali. I tu nie byliśmy bez błę-
du, jakim było nie wciągnięcie jesz-
cze przed Lublinem do wspólnej 
walki grupy ludowców z Kongresów-
ki, zbliżonej do „Piasta”, i Narodo-
wego Związku Robotniczego, który 
nam później dużo wytwarzał trud-
ności.

Dnia 18 listopada rząd został mia-
nowany.”

5 róg mazowieckiej i placu piłsudskiego.

7 plac teatralny

Mieczysław Harusewicz: „Wraz 
ze Stachem Włodkiem  zostaliśmy 
skierowani na 24-godzinną wartę 
przy Zamku Królewskim, gdzie jesz-
cze rezydował gen. gubernator von 

Beseler. Dublowaliśmy wartę z nie-
mieckimi huzarami, skoszarowany-
mi w dolnych nadwiślańskich zabu-
dowaniach, położonych poniżej 
Zamku. [...] Tegoż dnia widziałem, 
jak po ogrodowych tarasach Zamku 
spacerowały starsze eleganckie damy 
i sztywni niemieccy oficerowie, pod-
czas gdy nasz dowódca, polski po-
rucznik z szumnym tytułem Komen-
danta Zamku, rezydował w pokoiku 
koło wartowni. Coś tu nam „nie szty-
mowało” jak mówił przydzielony do 

nas były podoficer armii austria-
ckiej.

Ale prawdziwa sensacja zasko-
czyła i nas i całą Warszawę dopiero 
nazajutrz. Okazało się, że w nocy 
Beseler wyjechał wraz z ważniejszy-
mi osobami ze swego otoczenia, za-
bierając swoje, a pewnie i nie swoje 
rzeczy, dokumenty itp. Wyjechał 
motorówką Wisłą do Torunia, który 
był jeszcze w rękach Niemców. 
Oczywiście uczynił to za zezwole-
niem władz polskich.”

8 plac zamkowy
W tym miejscu mieszkał 

Józef Piłsudski w dniach 
11 - 13 listopada 1918 r.

10 listopada  doszło tu do 
walk między niemieckimi  

żołnierzami zajmującymi ratusz 
a Polakami.

Na placu znajdowała się sie-
dziba gubernatora woj-

skowego Warszawy von Beselera. 
10 listopada kontrolę nad Za-
mkiem przejęli Polacy.

W Pałacu Saskim mieściły 
się biura niemieckiej ad-

ministracji podległej von Besele-
rowi.

Biały pałac na FrascaTi.sTan przeD ii wojną świaTową

al. jerozolimskie przy Brackiej alejami naDal jeżDżą Tramwaje

oDsłonięcie TaBlicy w DwuDziesTolecie oDzyskania niepoDległości. przemawia sTeFan sTarzyński.

moniuszki 2a na sTarej FoTograFii i Dzisiaj. warTo oDszukać TaBlicę upamięTniającą poByT józeFa piłsuDskiego

raTusz oD sTrony ul. wierzBowej

na placu zamkowym parkowały jeDynie Dorożki

plac saski z loTu pTaka

pałac kronenBerga w Tym miejscu sTał pałac kronenBerga



Jesteśmy, niedziela 11 listopada 2007 r. 4

ii przystanek Niepodległość

Na uniwersytecie od 10 li-
stopada gromadzili się 

studenci, by wstępować do  Legii 
Akademickiej.

Mieczysław Harusewicz: „...
zgłosiliśmy się do tworzącej się w 
Warszawie Legii Akademickiej. Nikt 
wówczas nie wiedział, czy trzeba bę-
dzie wojować i jak długo. Rozumowa-
liśmy, że po załatwieniu takich czy 
innych potrzeb wojskowych Rzeczy-
pospolitej raczej Legia Akademicka, 
jak sama nazwa wskazuje, prędzej bę-
dzie zwalniać swych żołnierzy celem 
kontynuowania studiów, niż inne jed-
nostki wojskowe. Wojskowa służba 
zawodowa nie pociągała nas, zwłasz-
cza po zorientowaniu się, że obóz na-
rodowy, którego byliśmy sympatyka-
mi, wypuścił z ręki sprawę wojska.

Gdy zostaliśmy wezwani przed 
komisję lekarską Legii Akademickiej, 
przypomniało mi się tych 5 komisji, 
które przeszedłem w Wyższych Gar-
demarińskich Klasach. Wspomnienia 
moje okazały się teraz zupełnie nie-
aktualne. Po rozebraniu się do naga 
każdy kandydat indywidualnie prze-
chodził do gabinetu komisji lekar-
skiej. Składała się ona z jednej osoby, 
jaką był młodzieniec w mundurze 
podporucznika. Możliwe, że na razie 
jeszcze był to więcej student medycy-
ny, niż lekarz. Komisja zapytała 
mnie:

-Rozumiem, że zgłosiliście się na 
ochotnika?

-Tak panie poruczniku.
-No to znaczy chcecie być włą-

czonym do wojska?
-Pan porucznik rozumuje zupeł-

nie logicznie.
-Wpisać kategorię A – padł roz-

kaz w kierunku kaprala wypełniają-
cego formularz przy bocznym stoli-
ku.

Zły byłem, że niepotrzebnie ob-
nażałem swój „worek z gnatami”, jak 
dowcipnie ktoś określił ówczesną 
moją sylwetkę, bowiem ciągle jeszcze 
po chorobie i warszawskim głodowa-
niu tak moje kształty wyglądały. 
Śmieliśmy się potem ze Stachem, któ-
ry również na wiarę dostał kategorię 
A, że dość łatwo udało się nam prze-
mycić do wojska.”

9 Uniwersytet

13.30-16.00
wyjątkowy spacer

„śladami 11 listopada w warszawie” 
z Jerzym s. majewskim 

(zbiórka: skrzyżowanie ulic Nowogrodzkiej
i Poznańskiej)

10.00-18.00

przejażdżka zabytkowym tramwajem na trasie 
plac Narutowicza – Bazylika Kawęczyńska

Hans HarTWIg vOn BEsElEr
1850 – 1921
- generał niemiecki, 1915 – 1918 generał- 
-gubernator utworzonego na okupowanej 
przez Niemcy części terenów Królestwa Pol-
skiego wojskowego Generalnego Gubernator-
stwa Warszawskiego.

Ignacy DasZyńskI
1866 – 1936
polityk, współzałożyciel i przywódca Pol-
skiej Partii Socjalno-Demokratycznej Gali-
cji i Śląska Cieszyńskiego. Premier samo-
zwańczego Tymczasowego Rządu Ludowego 
Republiki Polskiej.

rOMan DMOWskI
1864 – 1939
polityk, współtwórca i przywódca Narodo-
wej Demokracji, współtwórca i prezes 
(1917 – 1919) Komitetu Narodowego Pol-
skiego w Paryżu, polski delegat na paryską 
konferencję pokojową.

WIkTOr TOMIr DryMMEr
1896 – 1975
żołnierz, dyplomata, piłsudczyk.

sTanIsłaW DZIErZBIckI
1854 – 1919
działacz społeczny i gospodarczy, w 1918 r. 
minister rolnictwa i dóbr koronnych w rzą-
dzie Rady Regencyjnej.

kaJETan
DZIErżykraJ-MOraWskI
1892 – 1972
polityk, dyplomata.

sTanIsłaW głąBIńskI
1862 – 1941
polityk, ekonomista, jeden z czołowych przy-
wódców Stronnictwa Narodowo-Demokra-
tycznego.

MIEcZysłaW HarusEWIcZ
1900-1991
działacz akademicki, polityk narodowy.

BOgDan HuTTEn-cZaPskI
1851 – 1837
pruski wojskowy, 1915-1918 kurator wyż-
szych uczelni warszawskich.

WacłaW JęDrZEJEWIcZ
1893 – 1993
polityk, historyk, członek komendy naczel-
nej POW.

EugEnIusZ JóZEf
DOMInIk kłOcZOWskI 
1897 – 1985
inżynier rolnik, ochotnik w czasie kampanii 
lwowskiej.

aDaM kOc
1891 – 1969
pseud. „Witold”, wojskowy, polityk, współ-
twórca POW, 1917 – 1918 naczelnik POW na 
terenie okupacji niemieckiej.

WOJcIEcH kOrfanTy
1873 – 1939
polityk i publicysta, działacz chrześcijańskiej 
demokracji na terenie zaboru pruskiego.

Jan lIBkInD
1885 – 1942
działacz socjalistyczny.

MarIa luBOMIrska
1873 – 1934
żona Zdzisława Lubomirskiego.

ZDZIsłaW luBOMIrskI
1865 – 1943
prawnik, polityk, działacz społeczny, 1916 – 
1917 prezydent Warszawy, 1917 – 1918 czło-
nek Rady Regencyjnej.

JęDrZEJ MOracZEWskI
1870 – 1944
polityk, socjalista, w okresie 18 XI 1918 –   
– 16 I 1919 premier RP.

POlska OrganIZacJa
WOJskOWa (POW)
1914 – 1918
tajna organizacja wojskowa, założona z inicja-
tywy Józefa Piłsudskiego. 

POlska sIła ZBrOJna
(nIEM. POlnIscHE
WEHrMacHT)
1917 – 1918
- polskie oddziały podlegające Radzie Regen-
cyjnej.

raDa rEgEncyJna
1917 – 1918
kolegialny organ powołany na mocy paten-
tów cesarzy Niemiec i Austro-Węgier, peł-
niący w Królestwie Polskim funkcję głowy 
państwa. W skład Rady wchodzili Zdzisław 
Lubomirski, abp Aleksander Kakowski i Jó-
zef Ostrowski.

rZąD luBElskI
(TyMcZasOWy rZąD luDOWy 
rEPuBlIkI POlskIEJ)
-  utworzony w nocy z 6 na 7 XI 1918 w Lubli-
nie rząd z Ignacym Daszyńskim na czele, w 
skład którego weszli przedstawiciele lewicy 
niepodległościowej. Podporządkował się Pił-
sudskiemu po jego powrocie do kraju.

kaZIMIErZ sOsnkOWskI
1885 – 1969
polityk, wojskowy, współpracownik Józefa 
Piłsudskiego, szef sztabu Legionów. 10.XI. 
1918 przybył razem z Piłsudskim do War-
szawy.

sTanIsłaW THuguTT
1873 – 1941
polityk PSL “Wyzwolenie”, minister spraw 
wewnętrznych w rządzie lubelskim Da-
szyńskiego.

słowNiczeK
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Pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

muzeum Historii polski zaprasza 11 listopada 2007 r.
plac teatralNy

11.00-19.00 
Fabularna gra symulacyjna drogi do wolności

11.00-16.00 
znak orła – zabawy artystyczne dla wszystkich 

19.00  JedyNy KoNcert w polsce!
Europejska prapremiera najnowszej płyty ANDANÇA 

GraŻyNa aUGUściK 
paulinho Garcia, andrzej Jagodziński, matt Ulery, Heitor Garcia, sebastian Frankiewicz 

orkiestra smyczkowa polskiego radia

wstĘp wolNy Na wszystKie imprezy (oGrzewaNe Namioty)
Więcej informacji: Muzeum Historii Polski w Warszawie tel. (+48) 22 211 90 25 (14, 12) www.muzhp.pl

warTa legii akaDemickiej poD pałacem namiesTnikowskim

uniwersyTeT




