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Józef Piłsudski (1867- 1935) był najwybitniejszym przywódcą z okresu odradzania się Polski po rozbiorach i z 
czasów Drugiej Rzeczypospolitej. 

Pochodził z rodziny ziemiańskiej, w której kultywowano tradycje powstańcze z 1863 r. Mimo to wstąpił do 
lewicowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Choć należał do założycieli i przywódców tej partii, nigdy nie 
identyfikował się z jej programem społecznym. Pragnął rozpowszechnić niepodległościową ideę wśród mas 
robotniczych. W 1900 r. został aresztowany, ale zbiegł z więziennego szpitala, gdzie udawał umysłowo chorego. 
W 1904 r., w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, udał się do Tokio. Namawiał Japończyków do udzielenia Polakom 
pomocy w razie podjęcia przez nich antyrosyjskiego powstania (uzyskał niewiele, gdyż antyrosyjski sojusz 
polsko- japoński wydał się rządowi w Tokio nieco zbyt śmiały). W 1905 r. kierował Organizacją Bojową PPS. 
Pragnął przekształcić rewolucję w narodowe powstanie. W chwili rozłamu w P P S stanął na czele PPS- Frakcji 
Rewolucyjnej, otwarcie dążącej do niepodległości (i oskarżanej przez innych socjalistów o poniechanie spray 
proletariatu). 

Tuż przed wybuchem wojny sformułował orientację nakierowaną na współpracę z państwami centralnymi. Orientacja 
proniemiecka i zarazem proaustriacka prowadziła jednak do powstania Polski niesuwerenn^i i n k r ™ ™ Q ; o-.i~..^~>-- • • • 
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j — ^ w o i c u n a r u i s M niesuwerennej i okrojonej. Piłsudski odpowiadał na ten 
zarzut, że w pierwszym etapie wojny Niemcy i Astro- Węgry pokonają Rosję, a później same zostaną pokonane przez mocarstwa 
zachodnie. Wtedy Polska odrodzi się niepodległa i złożona ze wszystkich zaborów. 

W 1908 r. Piłsudski podjął działalność w Galicji. Wraz z Kazimierzem Sosnkowskim zainspirował powstanie Związku Walki 
Czynnej. Stał się „komendantem" wszystkich Polaków, gotowych zbrojnie walczyć o pełną niepodległość. Polski czyn zbrojny w czasie 
wojny światowej rozpoczął wysłaniem do Królestwa Polskiego „pierwszej kompanii kadrowej", później dowodził I brygadą legionów. 
Powołał również Polską Organizację Wojskową która miała przejąć kontrolę nad ziemiami polskimi w końcowym etapie wojny. 

W listopadzie 1918 r. objął funkcję naczelnika Rzeczypospolitej Polskiej. W grudniu 1922 r. złożył urząd naczelnika na ręce 
pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej- Gabriela Narutowicza. W roku następnym zrzekł się stanowisk w wojsku i zamieszkał w 
podwarszawskim Sulejówku. W maju 1926 r. wrócił do władzy po udanym zamachu stanu, dokonanym przy pomocy wiernych mu wojsk. 
Zrażony do nieefektywnej „sejmokracji" stworzył autorytarny system rządów określany mianem „sanacji". Z niepokojem patrzył na wzrost sił 
Niemiec i Rosji przy równoczesnej bierności Anglii i Francji. Patronował wprowadzeniu nowej konstytucji (kwiecień 1935 r.). jednak nie 
objął funkcji prezydenta wyposażonego w prawie dyktatorskie uprawnienia. Zmarł w maju 1935 r. 

Narzucał się wybór Wawelu na miejsce ostatniego spoczynku Piłsudskiego. Podniosły się jednak protesty spowodowane religijną 
obojętnością legionowego komendanta, który w swym życiu prywatnym dopuścił się licznych odstępstw od nauki Kościoła. Jednak 
powszechna żałoba i ogromne zasługi przekonały nawet przeciwników marszałka, że powinien on spocząć w miejscu przewidzianym dla 
królów i bohaterów narodowych. 

Ciało Józefa Piłsudskiego tuż po śmierci 
Trumna z ciałem Piłsudskiego na żałobnej 

lawecie na warszawskim Polu Mokotowskim Ostatnie pożegnanie 



Film pt. „Antek policmajster" podbija serca widzów. 

,,Antek policmajster" podbija serca 
widzów Film fabularny pt. „Antek 
policmajster" w reżyserii Michała 
Waszyńskiego był premierowany w 
lutym br. Perypetie Antka Króla, w 
którego wcielił się Adolf Dymsza 
bardzo przypadły do gustu 
krytykom filmowym . Antek Król, 
"morowy chłop", sprzedawca 

królików w Warszawie popada w poważne tarapaty. Jest ścigany przez 
policję rosyjską, mimo że jest niewinny. 
Ucieka do pociągu, tam spotyka pijanego 
policmajstra. Korzysta z tego Antek, 
przywdziewa jego mundur i zostaje przyjęty 
przez władze rządowe i miejskie jako 
autentyczny policmajster. Jednakże 
pewnego dnia zostaje zdemaskowany. 
Gubernator miasteczka w obawie przed 
kompromitacją skłania Antka do 
zachowania dyskrecji, w zamian za to 
gwarantuje mu bezkarność. Adolf Dymsza 
jak zwykle świetnie wcielił się w swoją rolę, a dialogi napisane przez 
Konrada Toma i Emanuela Schlechtera są śmieszne i nowatorskie. Miejmy 
nadzieję, że ekipa nie spocznie na laurach i wkrótce będziemy mogli 
obejrzeć kolejny film w ich wykonaniu, a kto jeszcze nie oglądał 
zapraszamy do kin, iż serial będzie emitowany do końca lipca br. 
Serdecznie zapraszamy. 

Konstytucja kwietniowa 

Formalny wniosek klubu BBWR ( Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem) w sprawie zmiany Konstytucji wpłynął do sejmu 31 X 1928 

roku. W VII 1930 roku prezydent Ignacy Mościki rozwiązał parlament; w 
wyborach z 1930 sanacja nie uzyskała większości 2/3 głosów 

potrzebnych do uchwalenia nowei Konstytucji. Dnia 26 I 1934 roku 

L P O U C M O J S T E R 

Nowa Partia - Syjonizm Rewizjonistów 

Wśród syjonistów doszło do 
wykrystalizowania się nowego 
prawicowego nurtu - Syjonistów 
Rewizjonistów, którzy na przełomie 
kwietnia i maja utworzyli Nową 
Organizację Syjonistyczną (NOS), 
krytykującą zbyt ugodową, politykę 
ŚOS wobec brytyjskich władz 
mandatowych w Palestynie. Partia 
głosi bezwzględną konieczność 
założenia państwa żydowskiego w 
Palestynie po obu stronach Jordanu 
poprzez masową imigrację Żydów 
oraz walkę zbrojną przeciw Arabom i 
Brytyjczykom. 

Demografia w Palestynie 
wiatach 1800-1931 

rok Żydzi Arabowie 

1800 6,7 tys. 268 tys. 

1880 24tys. 525 tys. 

1915 
87 tys. 590 tys. 

1931 174 tys. 837 tys. 

Sukces córki Marii Skłodowskiej Curie 

Irenę Joliot-Curie ur. 12 września 1897 w Paryżu. 
Córka Polki Marii Skłodowskiej-Curie i Francuza Pierre'a 
Curie. W 1934 wraz z mężem, Frederikiem Joliot-Curie, 
wykonała zdjęcie komory mgłowej, na którym uwieczniła 
zjawisko tworzenia się par elektron-pozyton (pozytonium) 
z fotonów. W 1935 r. otrzymała wraz z mężem Nagrodę Nobla z 
chemii w uznaniu za odkrycie sztucznej promieniotwórczości - syntezy 
nowych nuklidów promieniotwórczych. Córka Marii, uważa się za 100% 
Francuzkę, jednak umie mówić w języku polskim. 

Nowości na falach polskiego radia 



; — —y ^ w » » i > i y u y u p u z y u j a opuscifa salę, przyjęto 
tezy, jako projekt konstytucji, co obecna na sali większość sanacyjna 
uchwaliła. Uchwalona ustawa konstytucyjna została podpisana przez 

prezydenta 23 IV 1935 roku. 

Zasadami naczelnymi Konstytucji kwietniowej są: jednolita i 
niepodzielna władza państwowa (odrzucono zasadę trójpodziału 

władzy), elitaryzm, współdziałanie obywateli z państwem dla realizacji 
wspólnego dobra; odrzucono zasadę suwerenności narodu w to 

miejsce wprowadzono zaś pojęcie państwa, jako dobra wspólnego 
wszystkich obywateli. 

Prezydent posiada najwyższą i niepodzielną władzę państwową, jest 
nieodpowiedzialny zarówno konstytucyjnie jak i politycznie (odpowiadał 
jedynie przed Bogiem i historią), sprawuje zwierzchnictwo nad rządem, 

sejmem, senatem, siłami zbrojnymi, sądami i kontrolą państwową. 
Kompetencje prezydenta dzielą się na dwie grupy - prerogatywy i 

uprawnienia zwykłe. 

Radia możemy usłyszeć Małą Orkiestrę PR , której 
koncerty szybko stają się wydarzeniami 
artystycznymi w kraju i za granicą. Ich twórcza 
muzyka to utwory o zabarwieniu swingowym i 
jazzowym. Cykle audycji muzycznych powstały pod 
dyrygenturą Zdzisława Górzyńskiego. Trzymamy 
kciuki, aby dalej rozwijali swoją twórczość. 

Trzeci rząd 

Trzeci rząd Walerego Sławka 
Pod kierownictwem premiera Walerego Sławka przez prezydenta Ignacego 

Mościckiego po dymisji rządu Leona Kozłowskiego 28 marca utworzono Trzeci 
rząd Walerego. Po śmierci Piłsudzkiego Tadeusz Kasprzycki zastąpił zmarłego, 

na stanowisku ministra spraw wojskowych, jako kierownik ministerstwa. 

Niezwykłe lądowanie niemieckiego szybowca 

W dniu 14 czerwcal935 r. w piątkowe, letnie popołudnie około godziny 18.00 
r., na łąkach wsi Dymaczewo Nowe, 30 km na południe od Poznania, 

wylądował przymusowo niemiecki szybowiec sportowy. W zdarzeniu nie 
byłoby nic interesującego, gdyby nie to, że szybowiec przyleciał 

z...Karkonoszy, położonych wówczas w Niemczech. 

Dodatkowo, na miejscu lądowania doszło do spotkania dwóch młodych 
lotników -niemieckiego, lądującego przymusowo Roberta Mandetzky, i 

polskiego Janusza Mościckiego, współzałożyciela i członka Aeroklubu 
Akademickiego w Poznaniu, który przyjechał na miejsce zdarzenia. 


