
Ojczyzna jest 
w Lublinie 

Mapa Polski 
II Rzeczpospolita 
1918-1939 

Józef Piłsudski bywał 
w naszym mieście. Po raz 
pierwszy w 1901 roku jako 
uciekinier z psychiatryka 

w Petersburgu. Potem jeszcze kilka 
razy. Nocował w lubelskim hotelu 
Janina i w mieszkaniu dra Pawła Jan-
kowskiego, lubelskiego społecznika 
i lewicowca, przy ul. Narutowicza 14. 
Strategię bitwy legionistów z armią 
carską pod Jastkowem w 1915 roku 
szykował w domu światłego wójta 
Aleksandra Golińskiego w Urzędo-
wie, o czym do dziś opowiada wnuk 
Aleksandra Wojciech. Z okazji 93. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przypominamy tamten entuzjastycz-
ny czas. Dziś do Kuriera dodajemy 
mapę I Rzeczypospolitej z lat 1918-
1939, a w sobotę otrzymacie Państwo 
dodatek historyczny Lublin 1918. 

Wywalczenie niepodległości 
poprzedza wojna: przez kraj prze-
chodzą fronty, w końcu upada potę-^g 
ga carska, a na Lubelszczyznę wkra-^ 
czają Austriacy, o wiele mniej 
restrykcyjni niż Rosjanie. W Lublinie 
mobilizują się siły niepodległościo-
we - postępowe, reformatorskie. 
W1916 roku odbywają się pierwsze 
powszechne wybory. Konstytuuje się 
Rada Miejska, a prezydentem Lubli-
na zostaje znany prawnik i społecz-
nik Wacław Bajkowski. Rzuca hasło: 
„Zakasujemy rękawy, by dźwignąć 
miasto z upadku". I Lublin zmienia 
się. Jest czyściejszy, powstaje konne 

pogotowie ratunkowe, a biedni uzy-
skują prawo do bezpłatnej opieki 
zdrowotnej. Krystalizuje się lokalna 
samorządność. Sądy i oświata. To 
czas entuzjastów 1 patriotów. 

Po bitwie pod Jastkowem w sierp-
niu 1915 roku Piłsudski gości w Lub-
linie. Społeczeństwo fetuje go jak 
bohatera, wydaje bankiet na jego 
cześć, a sam Naczelnik przemawia 
w imieniu żołnierzy: „Dopiero 
w Lublinie odczuliśmy, że Ojczyzna 
jest w nas i koło nas i dlatego skła-
dam wam, lublinianie, podziękowa-
nie..." W listopadzie 1918 roku Lub-
lin nie jest już tym samym miastem 
jak za czasów guberni. Rozwija 
skrzydła. 
Ewa Czerwińska 
Czytaj też 
• Jak w Lublinie będziemy 
świętować 93. rocznicę 
odzyskania niepodległości -
str. 4-5 _ Pomnik marszałka 
na lubelskim placu 
Litewskim stoi już 10 lat 
- str. 10-11 


