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Drodzy czytelnicy!
Przed wami kolejny numer naszej gazety, a w nim między innymi...

Dnia 2 stycznia bieżącego roku polscy żandarmi 
podczas procedury wydalania z kraju zamordowali 4 
z 5 członków misji Rosyjskiego Czerwonego Krzyża 

którzy przybyli do Warszawy 20 grudnia 
1918r.Celem członków Rosyjskiego Czerwonego 

Krzyża było wynegocjować powrót jeńców rosyjskich 
z czasu I wojny światowej . Jednemu z członków 

Rosyjskiego Czerwonego Krzyża udało się przeżyć 
udając martwego. 

Dziennik   Raszkowski

Uwaga uwaga! 
Ważna informacja do wszystkich mieszkańców 

Polski
10 lipca powstała uchwała Sejmu w sprawie zasad 

reformy rolnej. Ustalono limity wielkości 
gospodarstw prywatnych, dla Polski centralnej 

180ha, dla Kresów 400 ha.

Dnia 13 lipca w Krakowie został 
za o ony nowy klub sportowy. Tegołż  
samego dnia odby y si  na boiskuł ę  

lotników zawody footbalowe, dru ynyż  
M.K.S Wawel z dru yn  Lotnicy, wż ą  

stosunku 4:7 (2:2) na korzyść 
pierwszych 

Zamach stanu 
W nocy z 4 stycznia na 5 stycznia bieżącego roku (1919r.) o godzinie 23.00 w 
Warszawie został przeprowadzony nieudany zamach stanu przez środowiska 

prawicowe, który miał na celu obalenie rządy Jędrzeja Moraczewskiego. 
Inicjatorami byli m.in. pułkownik Marian Januszajtis-Żegota oraz książę 

Eustachy Sapieha. 
Spiskowcy wysłali na miasto kompanię podchorążych i formacje Straży 

Narodowej. Zamach stanu zakończył się bez walki kapitulacją zamachowców. 
Józef Piłsudski zdecydował się ośmieszyć zamachowców i zamiast uczynić ich 

męczennikami, zwymyślał ich i puścił wolno. 

Boles aw Ressel zostaje pierwszymł  
polskim kierownikiem szko y Wł  

Raszkowie ( naszym mie cie) poś  
odzyskaniu niepodleg o ci.łś  



04.08.1919r., Raszków

                 Wykonali:
                    Olga Owczarczak Aleksandra Klorek
                    Wiktoria Przybecka Radosław Czubak
                    Martyna Skrzypniak Dominik Oleszyński
                    Joanna Kałuża Jan Rubach
                    Patrycja Przybecka Jolanta Wyrwas
                    Weronika Sikora 

Dnia 26 stycznia bieżącego roku, miały miejsce pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory parlamentarne mające na celu 
powołanie jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego ! Było to bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców naszego kraju. W 

pierwszych wyborach parlamentarnych w niepodległej Polsce, przeprowadzonych tylko na terenach dawnego Królestwa i Galicji 
Zachodniej, wzięło udział ponad pięć milionów wyborców. Frekwencja była bardzo wysoka. Dokładne dane procentowe nie są 

znane, ale wiadomo, iż nigdzie nie spadła poniżej 60 proc., a były takie okręgi, gdzie przekraczała 90proc.(np. w Koninie 94 proc. i 
Opocznie 91 proc.). 

Układ sił w wybranym parlamencie przedstawiał się następująco: Narodowa Demokracja (właściwie Narodowy Komitet Wyborczy 
Stronnictw Demokratycznych) 116 mandatów poselskich, Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" - 57 mandatów, Polskie 

Stronnictwo Ludowe "Piast" - 46, Polska Partia Socjalistyczna - 32, Klub Polskiego Zjednoczenia Ludowego - 27, Klub Pracy 
Konstytucyjnej - 18, Narodowy Związek Robotniczy - 16, Polskie Stronnictwo Ludowe- Lewica - 13, Klub Żydowski - 10, Klub 

Niemiecki - 2 oraz czterej posłowie bezpartyjni. 

Dziennik   Raszkowski

Informacje z kraju

We wszystkich programach odrodzenia narodowego w Europie Wschodniej fundamentaln  rol  odgrywa a literaturaą ę ł  
w j zyku ojczystym. Nie inaczej by o z odrodzeniem ydowskim, z t  tylko ró nic , e w gr  wchodzi  nie jeden, aę ł ż ą ż ąż ę ł  

dwa j zyki – hebrajski i jidysz. Liczni twórcy ydowscy pozostawali pod wp ywem literatury w j zyku polskim ię ż ł ę  
rosyjskim, a nawet tworzyli w tych j zykach. Literatura ydowska w j zyku polskim (tzw. literatura polsko- ydowska)ę ż ę ż  

pojawi a si  dopiero w dwudziestoleciu mi dzywojennym, ale ju  na prze omie wieków istnia o rosn ce kulturalneł ę ę ż ł ł ą  
„pogranicze” popularnych wydawnictw i sztuk teatralnych, w których j zyk polski zaspokaja  ydowskie potrzebyę łż  

kulturalne. 

Dnia 15 stycznia 1919r. Polska 
zaproszona zosta a przez zwyci skieł ę  

pa stwa Enteny do udzia u w konferencjiń ł  
pokojowej. Uk ad do którego Polskał  
zosta a zaproszona ko czy  1 wojnł ń ł ę 

wiatowś ą 


