Nadchodzi 15-ta rocznica dnia, który po
zapisany bedzie w historii naszego grodu.
Jako szaniec
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nasze] Ojczyzny, nigdy jednak nie przeżywała Bydgoszcz chwil takiego
patrjotycznego, jak w okresie poprzedzającym ostateczne przyłączenie grodu
Macierzy.

Wśród huku dział i karabinów

nagromadzonego

złotemi

zachodnich rubieżach naszego Państwa, gród ten,
zakusy pogan i obcoplemieńców, złożył niejedną hekatombę z życia

na

ciągu wieków rozbijały się wraże
swych mieszkańców na Ołtarzu

w

wszystkie czasy

dochodzącego

z

bitew pasa

pól

dla zdławienia Powstania

nadnoteckiego, uginając się pod ciężarem arsenału wrażych sił,
Wielkopolskiego, odżyw ał przecież w naszem m ieście d u ch

odwiecznej jego polskości, a młodzież nasza, mimo wytężonej czujności wroga, przedzierała się
rotami przez łańcuch straży, by podać bratnią dłoń naszym Oswobodzicielom.

całemi

miesiące meczącego royczekiroania, rośród nieznośnych szykan i hioboroych mieści o losach naszych rospółbraci, k r r o a r o iq c y ch sie na krańcach
lasóro bydgoskich o zdradzieckie zasadzki roroga, potęgującą sie z dnia na dzień tęsknota za o d r a d z a jg c g sie po tamtej stronie kordonu roojskonoego Ojczyzna
oto bohaterstroo, na jakie zdobyroali sie synoroie i córy tego grodu, d ajgc najchlubniejsze śroiadectroo mestnoa, którego d o m a g ał sie od naszego pokolenia
roiek XX roiek IDielkiej IDojny i odrodzenia uciemiężonych narodom.
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Ogromonoi noysiłku i dyscypliny patriotycznej odporoiadała też nuta triumfu, z jakim
mieszkańcy tego grodu, osroobodzeni raz na zanoszę z jarzma noiekonoej nienooli, noi ta li
nokraczajgce d o naszego miasta anoangardy dolskiej Siły Zbrojnej. 9Jtiasto tonęło no kroieciu,
ale najistotniejszym royrazem uczuć jego mieszkańcóno ro dniu U)yzmolenia były okrzyki
radości tysiqcznych tłumóro, oblegających Rycerstroo Polskie, o ra z o f i a r n o ś ć

pomszechna z jakq ludność tutejsza tororoała drogę Majestatoroi Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, zroróconemu sroem obliczem ku Bałtykoroi.

Dziś, to przededniu 15-tej rocznicy sroego U)yzmolenia, ludność i rołodarze tego grodu mogq z czystem sumieniem zdać rachu
nek ze sroych poczynań ro tym okresie, gdyż starano się niczego nie zaniedbać, by przyrorócić Bydgoszczy jej damny polski charakter
i stroorzyć z niej kuźnię ducha polskiego, któryby stqd promieniomał na całe Pomorze a ż hen ku sinym falom Bałtyku.
Serdeczność, z jakq Bydgoszcz ro dniu 20 stycznia 1920 roku m itała ro sroych murach U)ojsko Polskie, trroa d o dziś dnia, royrażajqc sie ro idealnych stosunkach, panujących między U)ojskiem a Zarządem miasta i przeobrażajqc sie często ro spontaniczne
manifestacje tutejszej ludności na cześć U)ojska.
D o takiej manifestacji d a róronież sposobność obchód 15-tej rocznicy Osroobodzenia Bydgoszczy, gdyż
przez komitet uroczystościoroy programu, nastqpi ro południe na Starym Pynku im. M a rs z a łk a Piłsudskiego piękna
poznać srooim i obcym, czem jest d la Obyroate!a polskiego U)ojsko Polskie.

roedług ustalonego
ceremonja, która d a

Komitet uroczystościoroy, rozyroajqc roszystkie roarstroy ludności tego grodu d o gremialnego obchodu śroięta Osroobodzenia
Bydgoszczy, d aje royraz sroemu przekonaniu, że uroczystość ta roypadnie zgodnie z duchem głębokiego patriotyzmu, jaki okazyroała
dotqd odrodzona polska Bydgoszcz.
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godz. 19-tej apel poległych Powstań
c ó w nad Grobem Nieznanego Ż oł
nierza i zapalenie ogni symboliczn.

niedzielę, dnia 20 stycznia 1935
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godz. 10,15 uroczyste nabożeństwo
w
kościele farnym z udziałem
przedstawicieli władz i organizacyj
oraz pocztów sztandarowych.

Ks. han. Schulz
proboszcz famy.

godz. 12,00 uroczyste publiczne posiedzenie Rady

Miejskiej w Ratuszu dla członków Rady, Zarządu
Miejskiego, pierwszej Rady Ludowej w Bydgoszczy
oraz zaproszonych przedstawicieli władz i organizacyj
społecznych.
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wręczenie odznak miasta 62 Bydgoskiemu Pułkowi
Szkole Podchorążych dla Podoficerów na Starym Rynku im.
Piłsudskiego z udziałem delegacyj wojska, organizacyj w oj
publiczności, poczem nastąpi pochód do grobu Nieznanego

i złożenie wieńca.
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godz. 19,45

skim
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przemówienie okolicznościowe
odegranie hymnu narodowego.
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