
Karta  1  

Odszukaj, do kogo skierowana została odezwa z 3 lipca 1920r.podpisana przez Naczelnika Państwa. 

…………………….…………………………………….(1 pkt.) ( załącznik nr 1) 

Po lewej stronie ul. Ogrodowej stał tylko drewniany parkan(…) na rogu w pobliżu parku wzniesiony 

został (…) dom (…)na parterze znajdowały się dwa duże pokoje, w których mieściło się 

(…)Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. Reszta budynku wraz z przyległym dziedzińcem oddana była do 

dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Sięgając do wspomnień Czerwińskiego  napisz, kto wraz z nim zgłosił się do Ochotniczej Armii  

…………………………………………………………………………………………………………………. (3 pkt.) 

Zaznacz na planie miasta: 

-  Punkt werbunkowy przy ul. Kościuszki 4 

-  Plac Straży Ogniowej, czyli miejsce, gdzie ochotnicy zebrali się przed wyjazdem do Warszawy.  

   Straż Ogniowa w owym czasie mieściła się w dzisiejszej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

-  Kościół  pw. Świętej Trójcy, tam odbywały się nabożeństwa poprzedzające wyjazd ochotników. 

                                                                                                                                                             ( 3pkt.) 

(…) byliśmy dumni, bo przekonani, że jesteśmy chyba dobrymi obywatelami skoro dla dobra sprawy 

decydujemy się porzucić beztroskie i bezpieczne życie i iść na wojnę, gdzie przecież można nawet 

stracić życie.  

Wśród Przepisów dotyczących werbunku do Armii Ochotniczej czytamy: 

1) Jako ochotnicy mogą się zgłaszać wszyscy obywatele Państwa Polskiego, dotychczas poborem 

przymusowym nieobjęci oraz ci poborowi, którzy otrzymali odroczenia ( …) 

a) szeregowi od 17-go do 42-ego roku życia 

b) oficerowie do 50 roku życia 

2) Ochotnicy zobowiązują się przez złożenie specjalnej deklaracji do pełnienia służby wojskowej 

na czas wojny (…) Małoletni maja się wykazać zezwoleniem rodziców, wzgl. opiekunów. 

3) Z chwila złożenia deklaracji ochotnik staje się żołnierzem armii regularnej. Obowiązują go 

zatem z tą chwilą wszystkie rygory wojskowe oraz przysługują wszystkie bez wyjątku prawa 

na równi z żołnierzem, pełniącym służbę wojskową z poboru. (…) 

17) Uczniowie szkół średnich, którzy otrzymali promocję do klasy ósmej, lub klasę ósmą ukończyli, 

nie uzyskawszy świadectwa dojrzałości, będą mogli po wyjściu z wojska zdawać znacznie 

uproszczoną maturę (wojenną). Uczniom innych klas, po wyjściu z wojska będzie dana możność 

kontynuowania nauki w tej samej szkole i klasie, do której otrzymali promocję, oraz pomoc dla 

wyrównania braków. To samo odnosi się do uczniów szkół równorzędnych ze średnimi 

ogólnokształcącemi (odnośnie zarządzenia szczegółowe zostaną wydane oddzielnie przez 

Ministerstwo Oświaty).     

                                                                                                             Warszawa, dn. 4 lipca 1920r. 


