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11 listopada 1918 r.,  poniedziałek                            Wydanie Specjalne
               

   Piłsudski 
w Warszawie
         W niedzielny poranek, 
10 listopada 1918 roku o
godzinie 7:30  na
warszawski Dworzec
Wiedeński przybył specjalny
pociąg z Berlina. Do
Warszawy wrócił  Józef
Piłsudski. Stało się to, o
czym od kilku dni plotkowało
całe miasto. Ponieważ
władze niemieckie obawiały
się politycznych
manifestacji, które łatwo
mogły przerodzić się w
krwawe zamieszki, przyjazd
Piłsudskiego otoczony
został ścisłą tajemnicą.
Zaledwie kilka osób przybyło
o 7 rano na Dworzec
Wiedeński. Oficjalnie w
imieniu Rady Regencyjnej
Piłsudskiego witał książę
Zdzisław Lubomirski ze
swoim adiutantem
Stanisławem
Rostworowskim. Na
dworcu obecni byli również
ludzie Piłsudskiego. Adam
Koc – szef POW na
okupację niemiecką,
Aleksander Prystor,
Kazimierz Stamirowski,
Konstanty Abramowicz i
dziennikarz Wacław
Czerski.

  Koniec 
   wojny!
      Dziś o godz. 5:12 
w wagonie kolejowym
w lesie Compigne pod
Paryżem uzgodniono
a o 5:20 podpisano rozejm
pomiędzy Ententą i
Cesarstwem Niemieckim
kończący działania wojenne.
Zgodnie z propozycją
marszałka Focha obie
strony przyjęły jako godzinę
złożenia podpisów 5.00.
Rozejm wszedł w życie tego
samego dnia
o godzinie 11.00 czasu
paryskiego, to jest po 6
godzinach od
zakomunikowanej godziny
podpisania.
Przewodniczącym strony
Sprzymierzonych (Ententy)
był wódz naczelny wojsk,
marszałek Ferdinand Foch,
zaś przewodniczącym
delegacji niemieckiej
Matthias Erzberger.
W składzie niemieckiej
delegacji rozejmowej byli 
ponadto Alfred von
Oberndorff (dyplomata
z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych), komandor
Ernst Venselow i generał
major Detlof von
Winterfeldt.
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Piłsudski udał się na ulicę Moniuszki 2, gdzie jego podkomendni przygotowali
mu kwaterę. Pod budynkiem zaczęły gromadzić się tłumy. Piłsudski, z
udekorowanego balkonu wygłosił krótkie przemówienie. 

"Obywatele! – mówił – Bardzo
gorąco dziękuję Wam za to
przyjęcie tak serdeczne, któreście
mi zgotowali. Po raz trzeci wita
mnie Warszawa, a wita mnie jako
tego, który krew i życie swoje
każdej chwili Ojczyźnie i ludowi
polskiemu oddać gotów". 
                    Dziś 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła
                          Piłsudskiemu  kontrolę nad wojskiem.
            
       

                                  Józef  Piłsudski w Warszawie
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                                 Architekci   niepodległej    Polski
                         J.Piłsudski    -    I.J. Paderewski   -     R.Dmowski 

                        Józef Piłsudski (1867-1935)

           Powołał 1. Kompanię Kadrową i 1. Brygadę Legionów. Po powrocie z
więzienia w Magdeburgu Rada Regencyjna 11.11.1918r. powierzyła mu
zwierzchnictwo nad Polską. Tą datę uznajemy za odzyskanie przez Polskę
Niepodległości, po 123 latach. W 1919r. został naczelnikiem państwa. 
W 1920 r. dowodził w bitwie warszawskiej – jednej z najważniejszych bitew
w dziejach świata. 1926 – dokonał przewrotu majowego. Pół roku później
został premierem.
    Józef Piłsudski uwielbiał miód i grać w szachy. Kochał swoje córki. Dla
relaksu dużo spacerował. Lubił od dzieciństwa czytać. Często zdarzało mu
się przy lekturze zapomnieć o świecie.

                     Ignacy Jan Paderewski  (1860-1941)
Kompozytor, pianista, polityk, mąż stanu. Wielotorowa działalność
Paderewskiego jako kompozytora i pianisty, a zarazem polityka, wielkiego
męża stanu czy wreszcie hojnego filantropa - wyróżniała go spośród grona
największych osobowości świata kultury i polityki pierwszej połowy
ubiegłego wieku nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Paderewski zyskał sławę jednego z największych pianistów, a jego kariera
wirtuoza trwała ponad pięćdziesiąt lat. Był artystą najlepiej opłacanym,
pożądanym przez tłumy słuchaczy najsłynniejszych sal koncertowych, jego
recitale zaszczycały swą obecnością koronowane głowy Europy. Mapa
podróży koncertowych Paderewskiego obejmowała kraje całej Europy,
obydwu Ameryk i Południowej Afryki, a także Australię, Nową Zelandię
i Tasmanię.
W czasie I wojny światowej prowadził działalność dyplomatyczną na rzecz
Polski i Polaków. Zbierał m.in. fundusze na pomoc ofiarom wojny. Udało mu
się zbliżyć do doradcy prezydenta USA. Reprezentował Polskę na
konferencji pokojowej w Paryżu. Pełnił funkcję premiera i ministra spraw
zagranicznych Polski.

Józef Piłsudski

Ignacy Jan Paderewski
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                         Roman Dmowski (1864 - 1939)
   Ukończył III Gimnazjum Warszawskie, a następnie wstąpił na Wydział
Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1891 roku
po złożeniu rozprawy "Przyczynek do morfologii wymoczków
włoskowatych" otrzymał stopień kandydata nauk przyrodniczych
Jeszcze w czasie studiów zaangażował się w działalność polityczną. Od
1888 roku należał do ZET-u, koła organizacji młodzieży patriotycznej, a od
roku następnego działał w Lidze Polskiej. W roku 1893 dokonał przewrotu w
Lidze Polskiej zakładając własną organizację – Ligę Narodową
Swoje poglądy  przedstawiał w licznych artykułach oraz broszurach
i większych publikacjach ("Myśli nowoczesnego Polaka", "Polityka polska
a odbudowa państwa", "Niemcy Rosja i kwestia Polska", "Kościół, naród,
państwo"). W latach 1906-1909 sprawował mandat posła w rosyjskiej Dumie.
Gdy wybuchła wojna wyjechał na zachód, gdzie jako prezes Komitetu
Narodowego intensywnie angażował się w działalność na rzecz odzyskania
przez Polskę niepodległości, doprowadzając m.in. do utworzenia we Francji
Armii Polskiej, będącej zalążkiem przyszłych sił zbrojnych II RP. Położył
również nieocenione zasługi w negocjacjach 
z wielkimi mocarstwami, doprowadzając 28 czerwca 1919 do podpisania
traktatu wersalskiego uznającego prawo Polaków do niepodległego państwa.
W II RP, w roku 1923 sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych,
w 1926 powołał do życia Obóz Wielkiej Polski. W 1928 roku z kolei utworzył
Stronnictwo Narodowe.

                              Architekci   niepodległej   Polski
                    J.Piłsudski   -   I.J. Paderewski  -     R.Dmowski

       Wolne  Opoczno
                                                                  
  Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej
w Opocznie na czele których stanęli  Stefan
Janas i Kapitan Józef Wijata przystąpili
do rozbrajania stacjonujących w mieście
żołnierzy austriackich. Po stronie polskiej
nie było żadnych ofiar. Po stronie przeciwnej
zginął jeden żołnierz. Okupanci
( w większości pochodzący z Czech) przez
kilka dni przebywali w swoich koszarach.
Następnie w towarzystwie orkiestry zostali
odprowadzeni na dworzec i odjechali
do swojego kraju.
 Władzę w oswobodzonym mieście sprawują
administracyjni urzędnicy okupacyjni,
a żołnierze POW utrzymują ład i porządek.

              WYDANIE SPECJALNE
                    gazetki " Z Budy"
                 z okazji obchodów 
      Narodowego Święta Niepodległości

Roman Dmowski


