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Drodzy Czytelnicy,

8 listopada 2018 roku w hali Dworca Centralnego 
w Warszawie nieoczekiwanie zabrzmiały słowa marsza 
„Pierwszej Brygady”. Śpiewał młody człowiek o wyspor-
towanej sylwetce, w skromnym cywilnym ubraniu. Stał 
w mikrofonem w ręku  pośrodku wielkiej hali, wyprosto-
wany po żołniersku i śpiewał. Słowa tej pieśni poruszają 
każdego Polaka, nic więc dziwnego, że i tym razem wra-
żenie było ogromne. Ale upłynęła chwila nim do wspól-
nego śpiewu włączyli się podróżni z dworca.

Nie był to przypadkowy koncert a flash mob, w tym 
przypadku – jak to się podkreśla – patriotyczny flasz mob, 
zaimprowizowany w związku ze świętowaniem  roczni-
cy odzyskania niepodległości. Flasb mob (w dosłownym 
tłumaczeniu: błyskawiczny tłum) to zwrot określający 
sztuczny tłum ludzi  zgromadzonych w miejscu publicz-
nym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego, artystycz-
nego  zdarzenia. Jakim polskim zwrotem możemy zastąpić 
owo angielskie określenie, którym już posługują się nawet 
pracownicy MON-u, łącznie z ministrem?  Szybka sztu-
ka, błyskawiczny akt?

W listopadzie tego roku byliśmy świadkami wielu poru-
szających zdarzeń, jakże często wywołujących ścisk w gar-
dle i  wyciskających łzy. Napawały  mnie dumą i radością 
biało-czerwone chorągiewki w rękach dzieci,  poruszały 
biało-czerwone sztandary na ramionach ludzi starszych 
zdążających na uroczyste nabożeństwa czy patriotyczne 
wiece. Na pierwszej stronie naszego numeru zamieszcza-
my plakat z imprezami, którymi Lublin uczcił  Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. Podobne imprezy odbyły się 
w wielu miejscowościach Lubelszczyzny. Publikujemy  re-
lacje z kilku uroczystości  w województwie, w tym z od-
słonięcia pomników w Chełmie i Dorohusku. 

Także numer  jest okolicznościowy, poświęcony  nie-
zwykłej rocznicy. 11 listopada 1918 roku nasza Ojczyzna 
odzyskała niepodległość, 123 lata wcześniej mocarstwa 
rozbiorowe postawiły pieczęcie na akcie odbierającym 
Polakom największe wartości: wolność i niepodległość. 
Z mapy Europy starte zostało państwo  o powierzchni 780 
tys. km2 zamieszkałe przez 13 milionów ludzi. Państwo 
przestało istnieć, lecz naród nie dał się zniszczyć. Prze-
trwał dzięki pamięci o swej tradycji, historii, kulturze. 
O wysiłku, o cenie jaką zapłaciliśmy za niepodległość pi-
szą nasi znakomici autorzy, wybitni naukowcy, popularni 
publicyści, niezrównani prozaicy, regionaliści. Serdecznie 
dziękuję naszym Autorom, jestem przekonany, że wspól-
nym wysiłkiem stworzyliśmy interesujący numer, godny 
rocznicy odzyskania niepodległości, 

Redaktor

My, Pierwsza Brygada
Sł. Tadeusz Biernacki i Andrzej Hałaciński

Legiony to żebracza nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los!
 Му, Pierwsza Brygada,
 Strzelecka gromada,
 Na stos
 Rzuciliśmy swój życia los,
 Na stos, na stos!
Nie chcemy już od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 
Już skończył się czas kołatania 
Do waszych serc, do waszych kies.
 Му, Pierwsza Brygada...
О, ile mąk, ile cierpienia, 
О, ile krwi, przelanych łez, 
Pomimo to nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił wędrówki kres.
 Мy, Pierwsza Brygada...
Krzyczeli, żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc nam, że chcieć to móc! 
Leliśmy krew osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi Wódz! 
 Му, Pierwsza Brygada...
Inaczej się dziś zapatrują 
I trafić chcą do naszych dusz, 
I mówią, że nas już szanują, 
Lecz właśnie czas odwetu już. 
 Му, Pierwsza Brygada... 
Dziś nadszedł czas pokwitowania 
Za mękę serc i katusz dni, 
Nie chciejcie więc politowania, 
Zasadą jest: za krew chciej krwi!
 Му, Pierwsza Brygada...
Umieliśmy w ogień zapału 
Młodzieńczych wiar rozniecić skry, 
Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew, i marzeń sny. 
 Му, Pierwsza Brygada... 
Dzisiaj już my, jednością silni, 
Tworzymy Polskę, przodków mit, 
Że wy w tej pracy nie dość pilni, 
Zostanie wam potomnych wstyd!
 Му, Pierwsza Brygada...
Potrafim dziś dla potomności 
Ostatki swych poświęcić dni. 
Wśród fałszów siać siew szlachetności 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 
 Му, Pierwsza Brygada... 
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I. „Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wy-
razić wszystkiego słowami” – czytamy w Piśmie Świętym 
(Koh 1, 8). Nie da się powiedzieć wszystkiego także teraz, 
na tym uroczystym spotkaniu.  Autor natchniony dodał 
jeszcze i to znaczące dla nas przesłanie: „To, co było, jest 
tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się sta-
nie [...]” (tamże, 1, 9). To bardzo ważne i zobowiązujące 
słowa ostrzeżenia.

II. Nasze spotkanie jest wyjątkowe. Wspominamy 
zryw narodowy nazywany Powstaniem Kościuszkowskim, 
który nie przyniósł zwycięstwa, upragnionej niezależności 
i wolności Polski. Insurekcja skończyła się klęską. Obcho-
dzimy przede wszystkim kolejną rocznicę nieudanej bitwy 
wojsk powstańczych z Rosjanami, stoczonej pod Maciejo-
wicami 10 października 1794 r. Rzadko obchodzi się uro-
czyście takie narodowe porażki. Potrzeba jednak pamiętać 
o tych, którzy walczyli, oddali życie w obronie ojczyzny.

Konieczne więc staje się znalezienie odpowiedzi na py-
tanie, czy polskie powstania miały sens. Otóż trzeba za-
znaczyć, że również powstanie bez powodzenia ma głę-
boki sens, bowiem pełni ważne funkcje w życiu narodu. 
Insurekcja Kościuszkowska było zrywem narodowym. 
Jego skutki miały jednak szeroki zasięg społeczny. Na-
wet nieuświadomione narodowo masy musiały się opo-
wiedzieć po jednej ze stron: albo po stronie walczących 
współziomków, albo po stronie wroga, czyli Rosjan. Nie 
było to łatwe, bo panujący ustrój, po dział społeczeń-
stwa na stany, za sedno substancji narodowej uznawał 
szlachtę. To głównie ona zasilała szeregi powstańcze. 

Ponieważ jednak Rosjanie z równą siłą wystąpili przeciw-
ko powstańcom, jak też przeciwko Kościołowi, który był 
wspólny wszystkim sta nom, katolicyzm stał się mocnym 
zwornikiem, dzięki któremu zaczęła się kształtować świa-
domość wspól no ty narodowej.

W ślad za tym zrodziło się i dojrzewało pojęcie pa-
triotyzmu. Rozumiano go z czasem jako obowiązek po-
wszechny, a nie tylko właś ciwy „szlachetnie urodzo-
nym”. Nastąpiło to od czasu, kiedy pod Racławicami po 
raz pierwszy chłopi z własnej woli osadzili kosy na sztorc 
w obronie haseł narodowych i społecznych, sformułowa-
nych przez Ta de usza Kościuszkę.    

Nieudane powstanie tylko na pozór zniechęciło Pola-
ków do idei nie podległościowej. Dla pokoleń, które przy-
szły później, było ono swoistą lekcją trzeźwości. Stało się 
jak gdyby hasłem dominującym: nie tędy droga. Najpierw 
trzeba odbudować substancję materialną, moralną, żywą 
siłę narodu, po to, by dobrze przygotować się do walki, 
mającej szanse powodzenia. Wspaniała legenda powstań-
cza, która narodziła się podczas Insurekcji Kościuszkow-
skiej, umocniała się w czasie Powstania Listopadowego, 
a w okresie Powstania Styczniowego urosła do rangi nie-
zwykłego symbolu. Wiele znaczyła w życiu Józefa Piłsud-
skiego i w historii Legio nów, także w naszych najnowszych 
dziejach.

Powstania, nawet nieudane, uczą patriotyzmu i poświę-
cenia dla Ojczyzny.  Nasi sąsiedzi z obu stron na różne 
sposoby starają się obecnie przekonać, że patriotyzm to 
przeżytek, a najświętsze wartości Polaków: Bóg, honor, 
Ojczyzna, powinny pójść w zapomnienie. Podkreśla się, 
że teraz najważniejsze są wartości europejskie, choć jesz-
cze nie do końca zdefiniowane, ale nowoczesne, niestawia-
jące człowiekowi żadnych rygorów moralnych. Obowiązu-
je zasada: Rób, co chcesz! Rób to, co zapewni ci dobrobyt, 
chwilową wygodę i przyjemność. Nieważne, jakimi me-
todami będziesz osiągał swoje cele. Bylebyś wygrał. Wy-
starczy PR.

III. Przytoczmy bardzo aktualny przykład z okre-
su, kiedy Polska po pierwszym rozbiorze chyliła się ku 
upadkowi. Przeciwko temu wystąpił Tadeusz Kościuszko. 

Przesłanie bitwy 
pod Maciejowicami
Rozważanie wygłoszone 6 października 2016 r.
na mszy św. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Maciejowicach
z okazji 222. rocznicy stoczonej przed tą miejscowością bitwy

Ks. Edward 
Walewander
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Caryca rosyjska, Katarzyna II, Niemka z pochodzenia, 
wysłała na zabrane nam ziemie dwóch generałów-guber-
natorów: Zachara Czernyszewa i Michaiła Kreczetni-
kowa. Dała im trzy wskazania: demoralizujcie Polaków, 
skłaniajcie ich, by nie chcieli mieć dzieci i zabijajcie ich 
wiarę. Jako pierwszy „dar” posłała Warszawie duży zastęp 
prostytutek1. 

IV. Czy historia się nie powtarza? Obecnie czło-
wiek coraz częściej decyduje się na wątpliwe kompromisy 
z własnym sumieniem. Coraz więcej nadużyć i bezeceństw 
usprawiedliwia się trudną sytuacją społeczno-gospodar-
czą, różnymi okolicznościami. Niepostrzeżenie życie staje 
się bardziej świeckie, coraz mniej ma wspólnego z Ewan-
gelią. Bardzo szybko i łatwo, bezrefleksyjnie odchodzi się 
od Boga, odrzuca się Dekalog. Właściwym problemem 
naszej godziny w historii jest to, że Bóg znika z horyzontu 
człowieka. Ponieważ gaśnie światło pochodzące od Boga, 
ludzkość popada w dezorientację, której niszczycielskie 
skutki dostrzegamy coraz wyraźniej. Wielu z nas pamię-
ta jeszcze z autopsji szaleństwo tworzenia „nowego czło-
wieka” przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej 
i przez Sowietów już w okresie międzywojennym i póź-
niej. Tworzenie nowych relacji społecznych i politycznych 
utonęło w morzu terroru i apokaliptycznej zagłady. 

V. Co z tego wynika? Mamy zadanie koniecznej 
obrony chrześcijaństwa przed przewartościowaniem, rów-
nież argumentacyjnie. Ma się ona stać wizytówką nasze-
go sposobu myślenia i działania. Wielu z nas miało wzór 
takiej postawy w wierze swych rodziców, przodków. Uka-
zywali oni nam katolicyzm jako szaniec prawdy i sprawie-
dliwości przeciwko władztwu ateizmu i kłamstwu szerzo-
nemu przez wspomniane systemy totalitarne. A czy dzisiaj 
mamy takich rodziców? Jesteśmy tu razem, modlimy się 
i rozmawiamy, by było ich jak najwięcej.

W wychowaniu i obronie podstawowych wartości 
ważne jest umiłowanie Ojczyzny, tak jak wybrzmiało to 
w Insurekcji Kościuszkowskiej. Tymczasem obecnie pa-
triotyzm to według niektórych medialnych autorytetów 
zupełna zaściankowość, uznawany tylko przez katego-
rię „niewykształconych z małych miast”. Bycie Polakiem 
- uważają niektórzy - to obciach. Nie jest żadną chlubą, 
zwłaszcza w opinii mediów, które nie są w naszych rękach. 
Codziennie zabierane jest nam w tych środkach masowe-
go przekazu to wszystko, co powinno być strzeżone jako 
najcenniejszy skarb: własna historia i polska tożsamość, 
duma, że wywodzimy się z tej ziemi, na którą przed po-
nad tysiącem lat zstąpił duch Boży. Naród nasz wiele wy-
cierpiał, ale odniósł też wielkie zwycięstwa. Nigdy nie był 
1     A. Kraushar, Książę Repnin i Polska, Warszawa 1900, s. 57–126; J. Mastalski, 
Boże linki, Kraków 2008, s. 82

agresorem. Bóg i Maryja, królowa Polski, niech nas nadal 
mają w swej opiece! 

Dobrze, że mamy teraz charyzmatycznego prezydenta 
i władze rządowe, które myślą podobnie jak głowa nasze-
go państwa. Prawie w ostatnim momencie zdołali przejąć 
odpowiedzialność za Polskę i ratują skutecznie to, co da 
się jeszcze uratować.

VI. Powinniśmy jak najwięcej uczyć się od Judy Ma-
chabeusza, kapłana ze Starego Testamentu, który w obli-
czu niszczenia, grabienia i opanowywania swego kraju, 
Izraela, przez obcych, Greków, razem ze swoimi braćmi 
stwierdził, że zło przebiera miarę, trzeba więc rychło ra-
tować ojczyznę. 

„Jeden do drugiego mówił: »Przeciwstawmy się zniszcze-
niu naszego narodu. Walczmy w obronie naszego narodu 
i świętości!«. Zgromadzili się więc wszyscy – jak czytamy 
w rozdziale III Pierwszej Księgi Machabejskiej – by być 
gotowi do walki, a także by się modlić i prosić o łaskę i zmi-
łowanie” (Mch 3, 42–44). 

Te słowa pasują do dzisiejszej rzeczywistości polskiej. 
Są dla nas wyzwaniem do pracy na rzecz ratowania wia-
ry i polskich narodowych wartości. Nie dajmy się zmani-
pulować! Nie dołączajmy się do niszczenia tych, którzy 
na falach eteru podejmują szeroki program pedagogizacji 

Kopiec Kościuszki w Krępie pod Maciejowicami
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narodu! Robią to najlepiej jak tylko potrafią. Są chyba bar-
dzo potrzebni i skuteczni, bo inaczej nie zwalczanoby ich 
z taką zaciekłością. Czy ktoś przecina trociny? Nikt. Bo 
one nic nie znaczą. Przecina się piękne bale drewna, po-
nieważ są potrzebne, użyteczne. Podobnie dzieje się z me-
dium toruńskim. Usiłuje się je niszczyć, bo jest dobre, coś 
istotnego, ważnego wnosi. Gdyby nie ono, często nie wie-
dzielibyśmy nic o tym, co nam zagraża. 

Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Niech patrzy, 
co się dzieje. A przede wszystkim niech myśli i rozpoznaje!

Aby przeciwstawić się złu, trzeba zerwać z bezmyślno-
ścią. Tylko wtedy będzie można wyrwać zło z oblicza zie-
mi. Kto tego w porę nie zrobi, zło samo do niego przyjdzie 
i zaatakuje. Wtedy będzie już za późno na obronę. Trze-
ba tak czynić i tak wybierać, by naszego dziedzictwa nie 
wzięli znowu „ciemni, mali ludzie”2, jak ostrzegał nas, Po-
laków, wielki narodowy poeta Adam Mickiewicz, kiedy 
byliśmy w niewoli zaborców.

VII. Chociaż pod Maciejowicami ponieśliśmy klęskę 
i powstanie upadło, a jego naczelnik Tadeusz Kościusz-
ko, nasz bohater narodowy, dostał się do niewoli rosyj-
skiej, Polska w  1918 r. zmartwychwstała do niepodległego 
bytu, a wszystkie trzy państwa zaborcze upadły. Zniknęła 
z mapy Europy carska Rosja. Jej niechlubne dziedzictwo 
zostało okupione straszną daniną krwi podczas rewolucji 
bolszewickiej i później. Upadły Prusy i już nigdy nie poja-
wiły się w historii. Rozprysnęła się katolicka Austria, któ-
ra również przyłożyła rękę do podziału katolickiej Polski. 
Z terytorium Austrii powstały nowe państwa. Z niewiel-
ką, ocalałą resztówką tego kraju nie wiedziano co robić. 
Myślano nawet o podłączeniu jej do Bawarii. Po pierw-
szej wojnie światowej uratowano jednak małe państwo 
austriackie, ale już o całkiem innej tradycji niż ta, która 
w swej bucie doprowadziła do rozbiorów samodzielnego 
2    A. Mickiewicz, Gęby za lud krzyczące..., w: tenże, Dzieła, red. Z. J. Nowak 
[i in.], t. I: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993, s. 406–407.

państwa polskiego. Tak realizuje się sprawiedliwość dzie-
jowa. Nie zginą ci, którzy idą sprawiedliwie przez życie 
z Bogiem.

Oto jeszcze inny przykład. Marszałkiem I sejmu roz-
biorowego w 1772 r. był Adam Poniński, magnat na usłu-
gach Rosji. Wymowny obraz Jana Matejki pt. Rejtan 
przedstawia tego zdrajcę o niesłychanej pysze, jak leżą-
cemu pod drzwiami Rejtanowi pokazuje uniesioną ręką 
żołnierzy rosyjskich w uchylonych drzwiach sali zamko-
wej w Warszawie.  Matejko umieścił u jego stóp drobny 
znak: złotego talara, który był dowodem, że został prze-
kupiony przez carycę Katarzynę. Współcześni Ponińskie-
mu właściwie odczytali haniebny czyn tego niesławne-
go marszałka I sejmu rozbiorowego. Przepowiedziano, że 
jego ród wygaśnie w momencie odrodzenia Polski. Do-
dajmy, że Poniński dowodził częścią wojsk polskich pod-
czas Powstania Kościuszkowskiego. Panuje powszechne 
przekonanie, że zwlekał z przybyciem do Maciejowic, co 
przyczyniło się do tego, że Kościuszko poniósł klęskę i do-
stał się do niewoli. Przepowiednia się sprawdziła. Ostatni 
męski potomek z rodu Ponińskich, Kalikst Michał, zmarł 
w 1920 r., kiedy Sowieci wkroczyli do Polski, ale zostali 
odparci w słynnej bitwie zwanej Cudem nad Wisłą.

VIII. Kto z Bogiem, ten nigdy nie przegra. Powtórzmy 
za apostołem Pawłem i zapamiętajmy na zawsze te sło-
wa: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31). 
„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).

Naszą narodową rozmowę prowadzoną w maciejowic-
kim kościele na temat spraw dawnych i współczesnych 
zakończmy aktualnymi słowami Jezusa jako właściwym 
podsumowaniem tego dialogu i programem na przy-
szłość: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdzie-
cie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, 
otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą” 
(Łk 11, 9-10).

Ks. Edward Walewander

Jan Bogumił Piersch Kościuszko ranny w bitwie pod Maciejowicami
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Amnesis

Poezja polska okresu wielkiej wojny ma charakter 
okolicznościowo-rekolekcyjny, to znaczy, że na wyrażone 
w niej hasła pobudki wolnościowej oraz emocje prowo-
kowane przez bieżące wypadki nakłada się przypomnie-
nie przeszłości, odczytywanie spraw rozgrywających się na 
scenie politycznej przez pryzmat znaków historycznych. 
Fakty zrządzone przez obroty Fortuny wojennej w świado-
mości poetów ulegają silnej figuratywizacji, a jeśli uwzględ-
nimy jeszcze pierwszorzędny czynnik symbolizmu (rdze-
niem ideowym poezji niepodległościowej jest symbolika 
Zmartwychwstania), to okazuje się, że ówczesna poezja by-
najmniej nie tylko świadkuje wojnie, lecz ją także interpre-
tuje, wyzyskuje jej semiotykę celów konstrukcji pojęcio-
wych oraz staje się doskonałym narzędziem propagandy; 
poetyka pobudki i techniki perswazyjne miały wpływać na 
realne zachowania odbiorców. Współoddziaływanie aspek-
tów teraźniejszości i przeszłości zdaje się mieć w tej poezji 
swój hermeneutyczny wymiar.

Poezja niepodległościowa, wyrażająca hasła wolno-
ściowe i zmartwychwstańcze, zakorzenia się bardzo moc-
no w przeszłości. Nie uwalnia się ani nie chce uwolnienia 
od dawnych mitów, co jest tylko paradoksem pozornym. 
Albowiem teraz, w dobie wojny, „rozpamiętywanie” czy 
„spożywanie” mitologii narodowej przestaje funkcjono-
wać jako poetycka poza dobyta z lamusa literackiego, po-
legająca na pasywnej konsumpcji opłakiwanej przeszłości 
i dawno utraconej chwały dziejowej.

Przeciwnie, anektowana obecnie dla celów pobudko-
wych przeszłość staje się skarbcem wzorów zachowań 
patriotycznych oraz zachętą do czynu i motywacją akcji 
zbrojnej Legionów jako ogniwa odwiecznej wojny z Mo-
skwą. Wydaje się, że można tu mówić o spotęgowanej re-
perkusji lekcji historii.

Stąd w poezji niepodległościowej uderza nadzwyczaj-
na produktywność „rekolekcyjnej” symboliki i wskrze-
szonych mitów, zakotwiczających treści aktualne w histo-
rii, sprawiających wrażenie ożywienia przeszłości, a przez 
to niejako anachronizujących ideologię patriotyczną, 
która to, co ma być, buduje najusilniej na tym, co było. 

Krytyczną świadomość tego wykazywali niektórzy ów-
cześni poeci. W sumie jednak w projektach przyszłości 
(pomysłach na autonomię, konfederację czy zupełną nie-
podległość) brakuje tego, co można by pojmować jako 
totalną negację przeszłości, próbę konturowania nadcho-
dzącej wolności „od nowa”, w zupełnym odcięciu się od 
dziedzictwa historycznego. 

Ożywają tedy na scenie poetyckiej i doniosłe wydarze-
nia, i wybitne postaci naszej przeszłości. Najwyraźniej 
rysuje się to w poezji Legionów, która stanowi trzon po-
ezji niepodległościowej, lecz nie wyczerpuje tego pojęcia 
do końca. Trudno odmówić miana „niepodległościowej” 
poezji tworzonej w Rosji przez poetów formatu Staffa, 
Ostrowskiej, Iłłakowiczówny. Bardom Legionów psy-
chologicznie i moralnie najbliższe są powstania lat 1831 
i 1863. Zwłaszcza Listopad pobudza ich wyobraźnię żoł-
nierską (wszak była to regularna wojna z Rosją), każąc 
imaginatywnie utożsamiać się z podchorążymi idącymi 
na Beldweder1 i z czwartakami walczącymi pod Olszynką 
Grochowską. Szczególnie uwidocznia się to w wierszach 
Józefa Relidzyńskiego, który w szwadronie Beliny postrze-
ga „orła i czaka, jak przed stu laty”, a czwarty pułk Legio-
nów określa jako „z Olszyny pól wskrzeszony”. A oto zna-
mienna zwrotka z wiersza W noc listopadową:

Te mundury...Jezu-Chryste!
Jak przed laty, gdzieś tam, hen…
i galony te srebrzyste – 
wojsko polskie, rzeczywiste – 
Spod Olszynki cudny sen!2

W wierszu Mołotków Józefa Mączki żołnierzowi bitwa 
o której mowa w tytule kojarzy się z głęboko przeżytym 
epizodem naszej historii:

Jakiś sen dawny w oczach mi się pali – 
sen to – czy jawa!?… Olszynka Grochowska!...3

Częsta jest również ewokacja Ostrołęki, na przykład 
w utworach obu przywołanych bardów.

1 Por. J. A. Teslar: Na placówce (W nocy, 29 listopada, 1915 roku) [w:] Rytmy wo-
jenne 1914-1916, Kraków 1916, s. 70-71.
2 J. Relidzyński: Wieją wiosenne wiatry...Poezje wolnościowe i legionowe, Kra-
ków 1916, s. 61.
3 J. Mączka: Starym szlakiem, Kraków 1917, s. 25.

Mit Kościuszki

Krzysztof
Stępnik
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Najwyraźniej w poezji Legionów Listopad funkcjonu-
je jako żołnierski mit pól bitewnych, z trudnością podle-
gający personifikacji. Jedynie pojawia się nazwisko Piotra 
Wysockiego, czego nie można powiedzieć o przywódcach 
powstania. W wypadku zaś Stycznia mamy do czynienia 
z sytuacją odwrotną. Dominuje nazwisko Traugutta, na-
tomiast nazwy pól bitewnych pojawiają się bardzo rzad-
ko; ponadto wyraźniejszej ekspozycji ulega motyw zemsty, 
na przykład w wierszach Karola Łepkowskiego i Leona 
Rygiera. 

Poza Listopadem i Styczniem najintensywniejszej reak-
tywacji podlega mit księga Józefa Poniatowskiego. Moż-
na to tłumaczyć niewygasłymi jeszcze reminiscencjami 
obchodów setnej rocznicy jego śmierci w roku 1913 nio-
sących za sobą falę utworów okolicznościowych (w tym 
autorstwa późniejszych legionistów, na przykład Relidzyń-
skiego), na które teraz nakłada się psychologiczna potrze-
ba personifikacji rycerskiego honoru i polskich impon-
derabiliów. Żołnierska ideologia Legionów nie mogła 
oprzeć się potędze wzorca, w którym odnajdywała zresz-
tą sekretne pokrewieństwo: trwanie na posterunku wbrew 
tragicznym okolicznościom, wypełnianie „sojuszniczej” 
powinności wobec skłonnego do wiarołomstwa alianta. 
W poszczególnych utworach książę Józef i Raszyn wcho-
dzą w plan „kontaminacji” historycznej, najczęściej z po-
lami bitew powstania listopadowego.

Jednakże kluczowym mitem bitewnym poezji Le-
gionów jest Somosierra, nasuwająca się wszystkim ów-
czesnym bardom jako prefigura Rokitny. Słynna szarża 
ułanów rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza natych-
miast rozbłysnęła chwałą analogii do legendy Somosier-
ry. Nic więc dziwnego, że akcję zbrojną Legionów Piłsud-
skiego interpretuje się jako „parafrazę czynów” Legionów 
Dąbrowskiego, jakkolwiek ta interpretacja miała swoje 
ograniczenia. Wszak dawne Legiony były sprzymierzeń-
cem Francji i wrogiem Austrii, czyli całkowicie odwrotnie 
niż podczas obecnej wojny, a ponadto tamte maszerowa-
ły „z ziemi włoskiej do Polski”, zaś te mogły tylko marzyć 
o Warszawie, którą „wzięły” wojska niemieckie 5 sierpnia 
1915 roku. W ogóle II Brygada została wysłana na Węgry, 
a potem walczyła na kresach, od jesieni 1915 roku na Po-
lesiu i na Wołyniu już wespół z I Brygadą. Przeto gorycz 
odrzucenia Legionów przez rodaków z Królestwa bywa-
ła dopełniana poczuciem obcości i beznadziejności walk 
toczonych na wschodzie, co wyrażają na przykład wiersze 
Jana Starzewskiego.

Po Somosierze w hierarchii ważności, jeśli cofnąć się 
w odleglejszą przeszłość, kolej wypada bodaj na Chocim 
jako zwycięskie pole bitwy, w wierszach legionistów repre-
zentujące chwałę dawnej Rzeczypospolitej. Motyw Cho-
cimia i szerzej: kresów, nostalgii za dzikimi polami, inten-
syfikuje się po rokitniańskiej bitwie w czerwcu 1915 roku 

i po przejściu Legionów za Bug w dwa miesiące później. 
Wacław Denhoff-Czarnocki z dumą konstatował:

Od Chocimia ciągną wieści,
Pełne starej, krwawej treści…
Od Chocimia głoszą pieśni,
Że legendom my rówieśni,
Że jak dawniej krwawo kwitną
Polskie maki pod Rokitną.4

Ponadto w poezji Legionów pojawiają się imiona Pia-
stów i Jagiellonów, Sobieskiego oraz nazwy związane 
z miejscami dawnych bitew. Naturalnie nie bez pewnych 
zahamowań. Na przykład nie sposób było apoteozować 
Grunwaldu, który z kolei na czoło wysuwają zwolenni-
cy orientacji rosyjskiej po słynnym manifeście wodza ar-
mii rosyjskiej wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza 
z dnia 14 sierpnia 1914 roku, niosącym słowa o Grun-
waldzie, które zelektryzowały opinię publiczną Królestwa. 
Nie „nadawały się” do legionowego śpiewu ani Warsza-
wianka ani Rota, które co najwyżej mogły funkcjono-
wać jako parafrazy, unikające treści oryginału, niemiłych 
obecnym sojusznikom. Z drugiej strony kordonu, sympa-
tycy Rosji, zwłaszcza po „wiekopomnej” odezwie wielkie-
go księcia, wystrzegali się aluzji do Listopada i Stycznia, 
nie chcą rozdrażniać tak nieoczekiwanie wspaniałomyśl-
nego sojusznika.

Warto dodać, że „byli” zaborcy, kreujący się obecnie na 
aliantów, w swoich enuncjacjach propagandowych czyni-
li hasłowy użytek z historii Polski. Tak więc Rosjanie nie 
omieszkali przypomnieć Grunwaldu, zaś Austriacy So-
bieskiego (w odezwie naczelnej komendy c.k. armii, przy 
okazji podnosząc swoje zasługi cywilizacyjne dla Polski).

W przedstawionym tu skrótowym zarysie „mitografii”, 
odsłaniającej się w poezji niepodległościowej, nie poja-
wiło się dotychczas nazwisko Kościuszki, i to bynajmniej 
nie z tego powodu, że w ukazanym „tle” miałoby ono za-
jaśnieć jako symboliczna dominanta całości. Przeciwnie 
– co jest doprawdy zdumiewające i co będzie wymagało 
postawienia hipotezy „nieobecności” – Naczelnik insurek-
cji po prostu nie pojawia się na kartach tomików wierszy 
bardów Legionów. Jego imienia nie spotkamy w zbiorkach 
Józefa Mączki, Rajmunda Bergela, Józefa Relidzyńskiego, 
Jana Starzewskiego ani też Wacława Denhoff-Czarnoc-
kiego, Feliksa Gwiżdża i Stefana Gralewskiego (nazwiska 
trzech ostatnich autorów są o tyle znaczące, że reprezen-
tują oni „ludowy” nurt poezji Legionów). W poezji bar-
dów I i II Brygady nie pobrzmiewa imię Kościuszki, nie 
odżywa pamięć przysięgi na rynku krakowskim, Racła-
wic czy republikańskich epizodów biografii Naczelni-
ka. Zupełnie sporadycznie, i to nie u legionowych, lecz 

4 W. Denhoff-Czarnocki: O poległych ułanach [w:] Piosenki i wiersze, Kielce 
1916, s. 55.
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prolegionowych autorów dojdzie do głosu jakaś frazowa 
reminiscencja typu: 

Z dziejowych mgławic
znad Ostrołęki, pól Racławic
Świt z zgliszczy wzejdzie łuną krwawą
i wstanie dzień.5

Dowódców swych mamy w cenie,
Bo każdy z nich żołnierz szczery,
Wiedzie nas w walkę wspomnienie
Racławic i Somosierry.6

W tomiku Leona Rygiera wprawdzie znalazł się utwór 
poświęcony Naczelnikowi – „W rocznicę przysięgi Tade-
usza Kościuszki (1794-1914)7, lecz, jak wypada wniosko-
wać z tytułu, został on napisany jeszcze przed wybuchem 
wojny. Rozterki i wątpliwości Żołnierza rozwiewa perswa-
zja Wodza „pierwszego pokolenia, które spłonęło na ofiar-
nym zniczu”, nakazująca poszukiwać źródeł mocy w pa-
mięci słynnej przysięgi i w sobie samym.

Mit Kościuszki w pierwszych latach wojny zostaje ze-
pchnięty w obszar amnezji, nie stając się przedmiotem ja-
kichś intensywniejszych działań propagandowych. Kon-
strukcję hipotezy dotyczącej tego stanu rzeczy wypadnie 
rozpocząć od czynnika psychologicznego. Otóż war-
to zauważyć, że w wierszach bardów legionowych jak-
by niezauważenie ścierają się z sobą dwie przeciwstawne 
tendencje: rekolekcyjna, bazująca na symbolice zaczerp-
niętej z depozytu historii oraz kreatywna, będąca wyrazem 

5 S. Stwora: Dniom, które idą [w:] Strofy czasu 1914-1915, Kraków 1916, s. 18. 
Wiersz powstał w październiku 1914 roku.
6 H. Zbierzchowski: Pierwsza Brygada [w:] Płomienie. Pieśni wojenne o Legio-
nach Polskich, Stanisławów 1916, s. 51.
7 L. Rygier: Wieść o Archaniele, Kraków 1916, s. 13-17.

żądzy przeżycia legendy pokoleniowej, w pewnym sensie 
autogloryfikacji oraz pragnienia budowania nowych mi-
tów. W tomikach najwybitniejszych bardów I i II Bryga-
dy zakotwiczeniom w przeszłości, często hasłowym, to-
warzyszy jakby niecierpliwe opiewanie czynu Legionów, 
jego religijna admiracja. Aktualne pola bitew stają się naj-
wdzięczniejszym przedmiotem uwielbienia i mitologiza-
cji, spychając niejako w cień dawne chlubne miejsca walk. 
Mączka opiewa Mołotków, Relidzyński Jastków, Bergel 
Bielgów, prawie wszyscy zaś Rokitnę. Wyraźna jest asy-
metria pomiędzy gorąco przeżywanymi i od razu gloryfi-
kowanymi miejscami bitew Legionów a echami płynący-
mi z przeszłości. To samo dotyczy wodzów: pospiesznie 
budowana legenda Piłsudskiego spycha w cień nie tylko 
Kościuszkę (o tej relacji będziemy jeszcze osobno mówić).

Mit Kościuszki nie mógł być inkorporowany w całej 
swojej pełni do ideologii niepodległościowej z innych 
jeszcze powodów. Legiony nie były ani pospolitym rusze-
niem, ani zrywem ludowym, lecz raczej rzeczywiście „rzu-
ceniem na stos” do głębi przeżywającego romantyzm wal-
ki zbrojnej młodego pokolenia, przeważnie pochodzenia 
inteligenckiego. Wymarsz z Oleandrów prawie nikomu 
nie kojarzył się z przysięgą Kościuszki i obietnicą Racła-
wic8; był to rodzaj inicjacji patriotycznej garstki ochotni-
ków, która odważyła się wyruszyć na Rosję. Rzec można: 
elitarna krucjata. Dawne „Drużyny Bartoszowe” natu-
ralnie weszły w skład Legionów, akcentując także ludo-
wość tej formacji, ale przecież o powszechnym powsta-
niu mowy być nie mogło. W rozkazie Piłsudskiego z dnia 
5 sierpnia 1915 roku expressis verbis sformułowana zosta-
ła myśl, że „nie stał za nami Naród”.

Dość symptomatyczna jest wymowa broszury Wacła-
wa Tokarza Żołnierze kościuszkowscy, wydanej nakładem 
Centralnego Biura Wydawnictw NKN, a więc mającej 
rangę oficjalnej publikacji zaakceptowanej przez czynni-
ki polityczne. Otóż wywód autora bynajmniej nie zmierza 
w kierunku wykazywania analogii pomiędzy żołnierzami 
kościuszkowskimi a legionistami; tego elementu „aktuali-
zacji” tu brakuje. Co więcej, teza autora poszła w stronę 
akcentowania roli wojsk regularnych, a nie mas ludo-
wych w powstaniu roku 1794. Wprawdzie – jak utrzymu-
je publicysta – „wojnę roku 1794 rozpoczęto pod znakiem 
walki ludowej”, lecz „wbrew pierwotnym nadziejom cię-
żar wojny spadał przeważnie na barki żołnierza regularne-
go, istotnego sprawcy i bohatera powstania Kościuszki”9.

W pierwszym roku wojny ideolodzy Legionów, skrępo-
wani sojuszniczą powinnością, nie byli po prostu w sta-
nie wykreować programu walki narodowowyzwoleńczej. 
Naturalnie nie sprzyjały temu okoliczności polityczne 
8 O tym, że w początkach epopei Legionów było „coś z Kościuszki”, czytamy 
w powieści P. Staśki Grzesznica, napisanej w roku 1915.
9 W. Tokarz: Żołnierze kościuszkowscy, Kraków 1915, s. 7 i 24.
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i psychopolityczne (reakcja Królestwa). Paradoksem jest 
fakt, że to właśnie orientacja rosyjska zręczniej wyzyski-
wała aspekty ludowe w swojej propagandzie. Jej zwolenni-
cy zinterpretowali sprawnie przeprowadzoną mobilizację 
armii carskiej i zdyscyplinowaną postawę „rezerwistów” 
z Królestwa jako sygnał militarnej sprawności wielkiego 
alianta oraz oznakę zdrowego impulsu chłopa polskiego, 
prącego do zbrojnej rozprawy z Niemcami, odwiecznym 
wrogiem polski (Aleksander Świętochowski i Władysław 
Reymont). Takiemu postawieniu sprawy szły w sukurs po-
wszechne w Królestwie nastroje antygermańskie, których 
apogeum miało miejsce po „krwawych dniach Kalisza” 
w sierpniu 1914 roku.

Dodajmy, że orientacja rosyjska, jakkolwiek podnio-
sła sztandar ludowości, to przecież z oczywistych powo-
dów nie mogła operować mitem Kościuszki i Racławic, 
nasycając się za to hasłem drugiego Grunwaldu i anty-
germańskimi treściami Roty. Tym samym przerwany zo-
stał w zaborze rosyjskim proces oficjalnego przypomi-
nania Kościuszki (historycznego, popularyzatorskiego, 
literackiego), intensyfikujący się po rewolucji lat 1905-
1907. Warto w tym kontekście wspomnieć o tomiku wier-
szy Kazimierza Laskowskiego Ostatnia szarża, wydanym 
w Warszawie w roku 1907, kultywującym między innymi 
mit Racławic. W utworach opublikowanych w Warszawie 
na kilka lat przed wybuchem wojny bynajmniej nie ta-
buizuje się ani tematyki kościuszkowskiej, ani Legionów 
Dąbrowskiego (Karol Jacek Malewski), ani napoleońskiej 
(Artur Oppman).

Propaganda Legionów uwrażliwiła się na kwestie lu-
dowe dopiero w sierpniu 1915 roku, gdy po „zrastopczy-
nieniu” Królestwa przez cofającą się armię carską oddzia-
ły Legionów weszły na teren Lubelszczyzny i Podlasia. 

Wpłynął na to przychylny nareszcie stosunek Legionów 
do mieszkańców tych ziem, świetne i dobrze przez le-
gionistów zapamiętane ich przyjęcie w Lublinie, wresz-
cie szybkie zrozumienie wagi propagandowej martyro-
logii unitów. Teraz już w różnego rodzaju czasopismach, 
na przykład w wydawanej w Lublinie „Gazecie Ludo-
wej”, i w innych rozlicznych wydawnictwach częściej go-
ści tematyka wsi oraz dochodzi do głosu ludowe skrzy-
dło ideologii Legionów. Coraz śmielsze w tym zakresie 
poczynania propagandowe idą także w kierunku reinter-
pretacji czynu niepodległościowego. Jako wręcz wzorco-
wy przykład tego typu zabiegów może posłużyć artykuł 
Wiktora Mondalskiego Chłop-legionista, w którym utwo-
rzenie Legionów podniesione zostało do rangi wystawie-
nia armii ludowej, ucieleśniającej marzenia Kościuszki 
i Dąbrowskiego:

„Dziś stwierdzić wypada tylko jedno, i to właśnie, że 
po raz pierwszy we wszystkich walkach naszych zbroj-
nych wystawiliśmy armię ludową… To, o czym marzy-
li Kościuszko i Dąbrowski, o czym śnił rok trzydziesty 
pierwszy, a czego nie osiągnął sześćdziesiąty trzeci – to 
zdziałał Manifest dnia 16 sierpnia tysiąc dziewięćset czter-
nastego roku – ostateczny wyraz pracy poprzednich lat 
kilkudziesięciu[...]”10.

A więc pada nazwisko Kościuszki, jednakże figury 
propagandowe mają to do siebie, że nie bardzo liczą się 
z faktami, będąc efektem myślenia życzeniowego. Tak się 
i w tym wypadku stało. Późniejsze heroiczne i tragicz-
ne dzieje epopei Legionów dowiodły, że niemożliwe było 
wówczas przekształcenie tej formacji nie tylko w armię 
narodową, ale choćby w namiastkę niezależnych sił zbroj-
nych Królestwa, które uroczyście w listopadzie 1916 roku 
państwa centralne wskrzesiły jako faktycznie marny pro-
tektorat i nawet nie państewko buforowe. 

Mit Kościuszki nie wplata się więc w ideologię Legio-
nów, stając się co najwyżej elementem okolicznościowego 
i spektakularnego wyzyskania propagandowego w odpo-
wiednim ku temu momencie. Do roku 1917 imię Naczel-
nika pobrzmiewa dość głuchym echem, odzywając się ha-
słowo w nielicznych wierszach wojennych, za to znacznie 
częściej w przedrukach dawniej powstałych utworów. Wi-
zerunek Kościuszki pojawia się również na okolicznościo-
wych medalach, lecz tego typu „świadectw” obecności nie 
jest zbyt wiele. Imię Naczelnika nie jest jednak tabuizowa-
ne, lecz raczej jak można powiedzieć: z różnych powodów 
przesunięte w mglisty obszar niewdzięcznej amnezji, jako 
rezultat okoliczności politycznych i propagandowych oraz 
w drugim planie: rekolekcyjnej „mitomachii”, wojny mi-
tów i symboli, wskutek której jedne zostają wyniesione, 
a drugie „poniżone”. Powstania i wojny stwarzają sytuację 
10 W. Mondalski: Chłop-legionista [w:] Legionista Polski. Kalendarz Naczelnego 
Komitetu Narodowego na rok 1916, Kraków 1916, s. 176.
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ponownego rozdania kart w dziedzinie wyobrażeń naro-
dowych, czyli rewizji najświętszych choćby imponderabi-
liów. Tak stało się właśnie z mitem Kościuszki, który w za-
sadzie nie został inkorporowany do ideologii Legionów. 
Nie mogło wówczas paść hasło „żywą i bronią”.

Anamnesis

Setna rocznica śmierci Kościuszki, przypadająca na 
dzień 15 października 1917 roku, przyniosła za sobą roz-
ległą ławicę okolicznościowych publikacji, upamiętniają-
cych postać i czyny Naczelnika insurekcji. Już w roku 1916, 
a więc na przedpolu czasowym rocznicy, miały miejsce zja-
wiska, które sygnalizowały zbliżający się koniec niepamię-
ci. Głównie chodzi tu o przedruki. Ukazuje się wówczas, 
nie jedyne podczas wojny, kolejne wydanie Teofila Lenar-
towicza Bitwy racławickiej, i to w nakładzie aż 5 tysięcy eg-
zemplarzy; w repertuarze teatralnym znów pojawia się po-
pularna sztuka Władysława Ludwika Anczyca Kościuszko 
pod Racławicami, przypomniana również w druku. W roku 
1916 wydany zostaje w całości poemat Włodzimierza Prze-
rwy-Tetmajera Racławice, powstały w roku 1911 i przed 
wojną publikowany tylko we fragmentach. Prozę oko-
licznościową reprezentują zaś opowieści w rodzaju Białej 
sukmany ks. biskupa Władysława Bandurskiego.

Wydaje się, że wzrastające powoli zainteresowanie insu-
rekcją kościuszkowską zostało niejako przygotowane i po-
budzone przez uroczyste obchody 125 rocznicy Konstytu-
cji 3 Maja, które jako demonstracja patriotyzmu, okazały 
na oczach ni to okupanta, nie to sojusznika żywotność idei 
narodowej i niepodległościowych aspiracji. I na pewno 
w jakiejś mierze skutkowały w pół roku później aktem re-
stytucyjnym, wydanym przez państwa centralne. Na wy-
sokiej fali tej rocznicy majaczył już horyzont następnej, 
kościuszkowskiej, do której przygotowywali się politycy, 
publicyści i literaci, o czym świadczą odpowiednio wcze-
śniejsze daty pozwoleń niemieckiej cenzury wojennej na 
publikacjach z października 1917 roku.

Jednakże w przeciągu półtora roku sytuacja politycz-
na uległa zasadniczej zmianie. O ile demonstracje majowe 
w roku 1916 odbywały się w atmosferze rosnących aspira-
cji wolnościowych i nadziei na restytucję, uwieńczonych 
rzeczywiście w pół roku później wskrzeszeniem Królestwa 
Polskiego, o tyle setna rocznica śmierci Kościuszki wypa-
dła na czas upadku złudzeń i kompletnej katastrofy ocze-
kiwań, w kwartał po lipcowym kryzysie przysięgowym 
i uwięzieniu Piłsudskiego w Magdeburgu. A mimo to rocz-
nica ta wydała dość bujny owoc publicystyczny i literacki, 
naturalnie wyrastający w sytuacji i skrępowania politycz-
nego, i wyjałowienia ideowego. W druku ukazują się wów-
czas dziesiątki broszur, wydawanych w Warszawie, Krako-
wie, Lwowie, Poznaniu, Lublinie oraz w Łodzi, Przemyślu, 

Puławach, Sandomierzu i Włocławku. Ich autorzy przy-
pominają biografię Kościuszki w duchu solennej apoteozy 
i raczej jednak unikają akcentów aktualizacyjnych. Winna 
temu była nie tylko niemiecka cenzura wojenna, ale jak się 
wydaje, w ogóle niejasność sytuacji politycznej, rozpadają-
cy się gmach oczekiwań niepodległościowych. Być może 
właśnie dlatego „uciekano się” do Kościuszki, przywód-
cy charyzmatycznego, w wyobrażeniach patriotycznych ja-
wiącego się jako swego rodzaju Ojciec Narodu. 

Jednakże w pewnych publikacjach dochodzi do gło-
su ów czynnik aktualizacji, może najpełniej w broszurze 
Włodzimierza Przerwy-Tetmajera O Naczelniku Kościusz-
ce i o polskim chłopie. Autor zwraca uwagę na to, że w obec-
nie toczącej się wojnie „runęła zasada wojsk zawodowych” 
i stratedzy walczących mocarstw zastosowali w istocie prze-
myślenia Kościuszki, powołując „pod broń pospolite rusze-
nia całych narodów”. W tej wojnie ścierają się z sobą olbrzy-
mie masy, a więc ma ona, jak byśmy powiedzieli, charakter 
totalny. Nie ma Polaków w tym boju wyćwiczonych zbio-
rowości, co Przerwie-Tetmajerowi nasuwa pewną refleksję:

„Jakieś by to boje toczył Naród polski, powołany w myśl 
Kościuszki i w tradycji polskiej pod broń, kiedy by go zawo-
łano na obronę własnej ziemi? Jakimże by świecił bohater-
stwem i jakich czynów dokazał, jeśli dziś, wcielony w armie 
państw obcych, z sobą walczących, jest tym materiałem żoł-
nierskim, który wodzowie rzucają w najniebezpieczniejsze 
miejsca, pewni, że polskie pułki nie zawiodą!?...”11.

Z kolei w powiększonym V wydaniu broszury Kaspra 
Wojnara O naczelniku Kościuszce napotykamy wzmian-
kę, że oprócz dawnych powstańców i męczenników, „ci 
wreszcie, co podczas obecnej straszliwej wojny nieśli 
w szeregach legionowych krew i życie za wolność i nie-
podległość ojczyzny, to spadkobiercy idei i wykonawcy 
testamentu Kościuszki”12.

Oprócz licznych broszur przybliżających mniej lub bar-
dziej sugestywnie biografię Kościuszki, w większości uni-
kających aktualizujących wycieczek politycznych, poja-
wiają się nowe i wznowione opracowania historyków, na 
przykład Tadeusza Korzona. Ukazuje się niezbyt udana 
edytorsko antologia Edmunda Jezierskiego Tadeusz Ko-
ściuszko w pieśni, opublikowana w Warszawie w roku 
1917, a zawierająca 27 utworów dobytych przeważnie 
z odleglejszej przeszłości. Natomiast na rocznicowy „plon” 
w postaci twórczości oryginalnej składają się dość licz-
ne obrazki dramatyczne i opowiadania, których żywot był 
doprawdy efemeryczny.

W dziele rocznicowego upamiętnienia poczesne miej-
sce przypadło ówczesnym poetom. W październiku 1917 

11 W. Przerwa-Tetmajer: O Naczelniku Kościuszce i o polskim chłopie, Warsza-
wa 1917, s. 55.
12 K. Wojnar: O naczelniku Kościuszce, wyd. 5 powiększone, Kraków 1918, s. 3. 
Data pozwolenia niemieckiej cenzury wojennej: 22 IX 1917.
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roku powstały utwory, dzisiaj zapomniane nawet przez 
lubiących kurz historyków literatury, które warto jednak 
przywołać, gdyż mają swoje znaczenie jako kolejne i rze-
czywiście zapomniane ogniwo kościuszkowskiej mitogra-
fii. Od razu wypada podkreślić, że wśród tych poetów nie 
spotkamy bardów Legionów, wówczas jak Bergel i Reli-
dzyński internowanych lub „na wolności” spełniających 
misję powierzoną im przez POW bądź też po prostu na 
kresach i w Rosji rozproszonych.

Kto przeto w październiku 1917 roku pisał i publiko-
wał wiersze poświęcone Kościuszce? Wydaje się, że moż-
na wyodrębnić kilka takich poetyckich grupek, bliskich 
sobie politycznie i czerpiących z podobnych doświadczeń 
życiowych, choć naturalnie nie zawsze pomiędzy nimi ry-
sować się będą jakieś zasadnicze różnice. Listę piszących 
otwierają zwolennicy Ententy, czyli „ententofile”, następ-
nie mamy „polegionowców” (jednakże nie bardów Legio-
nów) i dość blisko nich usytuowanych „wolnościowców”, 
na końcu zaś konfigurację „emigrantów”.

Ententofilami są Artur Oppman i Wiktor Gomulicki. 
Obaj na początku wojny byli zwolennikami orientacji ro-
syjskiej, ale w jej wersji łagodniejszej (sprzymierzenie się 
z Rosją, której partnerowała Francja i Anglia, uważali oni 
w roku 1914 za wyraz rozsądku politycznego). Obaj byli 
i pozostali frankofilami, która to postawa – w powiązaniu 
z wyparciem się Rosji i deklaracją proamerykanizmu – ja-
wiła się w roku 1917 jako wręcz „przyszłościowa”. Ponad-
to Oppman już w roku 1915 zrewidował swoją opcję poli-
tyczną, dołączając do umiarkowanych zwolenników państw 
centralnych (akt listopadowy powitał wierszem), po wojnie 
zaś okazał się jednym z największych piewców Piłsudskiego.

Poeta, o którym mowa, jest autorem wiersza Kościusz-
ko, napisanego 3 października 1917 roku. Utwór rozpo-
czyna apostrofa do Polski, unurzanej we krwi i pogrążo-
nej w zamęcie. Lecz oto z wawelskiej krypty wyłania się 
Kościuszko Duch, rozbudzając Legendę Władzy, zapala-
jąc narodowi krew w żyłach i przerywając kamienny sen 
pogrążonych w letargu tatrzańskich rycerzy. Widocznie 
przychodzi czas ziszczenia się zmartwychwstania, na któ-
ry „Już pora! Już pora!” oraz odrodzenia dawnej legendy:

Z kosą i snopem chorągiew rozwiana,
Czerwona czapka i biała sukmana!...13

Apostrofa do Naczelnika określa go jako wodza wycze-
kującego od stu lat „cudu wolności dla niewolnej ziemi” 
i męża prawego „z mieczem, dobytym na obronę ludu”. 
Utwór kończy wezwanie do Polski, by ta, gdy „sprawie-
dliwości godzina uderzy” zjednoczyła wszystkich „w Ko-
ściuszki imieniu”.

Gomulicki jest autorem bardzo podniosłego utworu 
O Kościuszce strofy. Naczelnik insurekcji wykreowany tu 

13 A. Oppman: Hymn wolności, Warszawa 1925, s. 24.

został na łagodnego pasterza, a jednak „pogromcę zbroj-
nych szyków”, wodza o czułym sercu i anielskim usposo-
bieniu, lecz myśli „jak stal hartownej”, „szaraczka za za-
padłego gdzieś na Litwie kąta”, a przecież wskrzesiciela 
„polskich triumfów”. Jego pojawienie się na arenie dzie-
jowej miało znaczenie i dla całego świata, i dla Polski. Dla 
świata był to łagodny geniusz, :który między swoje ucznie 
wziąłby Chrystus” oraz „ofiara ubrana w promienie”, po-
słana w celu poskromienia „wściekłego filistyńczyka”. Na-
tomiast jeśli chodzi o Polskę, to Kościuszko jest funda-
mentem jej ducha, wzorem poświęcenia i patriotyzmu, 
godnym wręcz ubóstwienia. Seria pytań przeobraża się 
właściwie w akt strzelistej wiary, którego słowa kojarzą 
się z poetyką katechizmu patriotycznego:

Czemu Polska żyzna? – Bo się krwi opiła.
Kto klejnotów jej strażą? – Kopiec i Mogiła.
Jakie święci rocznice? – Wielkich mężów zgonu.
Jaki głos w niej nie milknie? – Pogrzebnego dzwonu.
Co jest zrębem, na którym stanie jej potęfa?
Kościuszkowski manifest i chłopska siermięga.14

„Pieśń Kościuszkowską”, czyli legendą Naczelnika, któ-
ra ma „pokarmu własność i leku”, żyje Polska jak chle-
bem prawie od półtora stulecia. Jest to pieśń jedności, 
którą nucą wszystkie stany. W ostatniej strofie pojawia 
się zwrot, nawiązujący do Poloneza Kościuszki Rajnolda 
Suchodolskiego:

Módlmy się, bracia społem.
 – Patrz, Kościuszko, z nieba.
Jak my ciebie kochamy! Jak nam ciebie trzeba!15

Gomulicki jest ponadto autorem wiersza Wilsonowi. 
Echo jego orędzia, który jest szczytną apoteozą prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, herosa i prawego rycerza, „gońca 
Prawdy”, „rządcy wolnego ludu, który wolnych gości”, nie-
przyjaciela hańbiącego niewolnictwa oraz wielkiego orę-
downika Polski. W utworze zamieszczonym w zbiorku, 
o którym była mowa, padają nazwiska Kościuszki i Pu-
łaskiego, których wkład w dzieło wolności został przez 
Amerykę szlachetnie zapamiętany. Dość rzadki to przypa-
dek odwoływania się do epizodu amerykańskiego w bio-
grafii Kościuszki, choć okoliczności polityczne rzeczy-
wiście aż się o to prosiły, czego nie omieszkał wyzyskać 
w zasadzie tylko jeden Gomulicki.

Kolejną konfiguracją tworzą „prolegionowcy”, sympa-
tycy Piłsudskiego, przeważnie z epizodem legionowym 
w biografii (Stefan Komornicki, Tadeusz Nittman) lub 
służby w c.k. armii (tenże Nittman oraz Józef Gałuszka 
walczyli na froncie włoskim). Jednakże raz jeszcze pod-
kreślmy, nie spotykamy w tej grupie bardów I i II Brygady.

14 W. Gomulicki: O Kościuszce strofy [w:] Światła. Nowy zbiór poezyj zawierają-
cy utwory dawnymi zbiorami nie objęte, Poznań 1919, s. 74.
15 Ibid., s. 76.
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Wiersz Gałuszki Kościuszce ma konstrukcję antytezy, 
wyważającej wielkość tytułowego bohatera. „Wódz spod 
Racławic” w opinii podmiotu wiersza nie jest wielki tym, 
że „szablą kreślił swej ojczyzny imię”, gdyż obrońców ga-
snącej Rzeczypospolitej było wielu, lecz tym, że przez „kos 
świetlną łunę” zaszczepił w chłopskich sercach „miłość 
ojczyzny”. Największą zasługą Kościuszki jest zapalenie 
„złotej pochodni”, która od stu lat przyświeca ojczyźnie 
i jednoczy wszystkich rodaków:

Że dziś nam surmy wieszczą Zmartwychwstanie
i że się gromy o pierś naszą kruszą,
że sercem jednym – żeśmy jedną duszą – 
to za Twą sprawę – Ty, Wodzu w sukmanie!16

Wiersz Nittmana Naczelnik Kościuszko również jest 
apologią „wodza spod Racławic” (powtarza się ten sam 
epitet). Utwór zyskuje ton pobudkowy przez wezwanie do 
uklęknięcia przed „marą przeszłości”, czyli przebudzonym 
duchem Kościuszki oraz apel do zmartwychwstańczego 
czynu Polski, która winna stanąć „pancerna pośród krwa-
wych sępów”. Całość puentuje zwrot skierowany pod ad-
resem ojczyzny:

i módl się, módl się do Pana Zastępów,
niechaj ci ześle drugiego Kościuszkę!17

Wiersz Stefana Komornickiego Śmierć Kościuszki 
(w setną rocznicę zgonu) ma, w pełnym tego słowa zna-
czeniu, charakter okolicznościowy. Poeta rymuje wy-
obrażenie zgonu osamotnionego Naczelnika w Solurze, 
kreując go na proroka o twarzy „prześwietlonej i jasnowi-
dzącej”, w ostatnich chwilach swojego życia wpatrzonego 
w przyszłość. W planie wspomnień przywołane zostają 
„szwajcarskie” epizody biografii Kościuszki, przedstawia-
nego jako przybysza do „strzaskanej podobnego kolum-
ny”, lecz nie złamanego przez fatalizm losu.

Piorun strzaskał mu Ołtarz na popiół,
Z rąk wytrącił żelazny pastorał,
Ale wiary mu w duszy nie stopił,
I nadziei mu w sercu nie zorał.18

Kreację osamotnionego wodza i proroka dopełnia le-
genda Kościuszki jako jałmużnika, wspierającego ubogich 
litościwym datkiem. Wiersz kończy się wizją radosnego 
pochodu zmartwychwstającej ojczyzny, której symbolicz-
nymi elementami są chorągwie, król kołodziej, białe orlę-
ta, siew „trzech sióstr” na ziemi, która doczekała się upra-
gnionej odświętnej chwili.

Wiersz Franciszki Arnsztajnowej Na głowni miecza19 
przybiera postać uroczystej przysięgi wierności składanej 

16 J. A. Gałuszka: Promień i grom, Warszawa-Kraków (1919), s. 98. 
17 T. Nittman: Pieśni moje. Poezje z lat wojny, Lwów (1920), s. 32. Utwór jest da-
towany: „1917 r. W stuletnią rocznicę zgonu”.
18 S. Komornicki: Z wielkich dni, Poezje, Lwów 1923, s. 103.
19 F. Arnsztajnowa: Archanioł Jutra, Lublin 1924, s. 21. Utwór powstał w paź-
dzierniku 1917.

przez walczące pokolenie Naczelnikowi i zmartwychwstają-
cej Ojczyźnie. W zwrocie do Kościuszki, z którego imieniem 
„Polska na ustach wstaje”, wyeksponowane są dwie wiel-
kie jego zasługi; był on tym, który „rozpalił Jutrznię Zmar-
twychwstania” i który „wiódł lud Swój w wolności wyraje”.

Kolejną konfigurację stanowią „wolnościowcy”, to zna-
czy poeci demonstrujący postawę patriotyczną, lecz raczej 
w oderwaniu od ideologii Legionów, jakkolwiek i w tym 
wypadku miejscami pobrzmiewać mogą jej akcenty. He-
lena Kwapiszewska jest autorką dzieła Ze wspomnień. Ka-
mień Kościuszki20, który gatunkowo określić można jako 
rodzaj wierszowanego poematu „rekolekcyjnego”. Kamień 
na rynku krakowskim, wokół którego płoną lampki, po-
budza w podmiocie utworu pamięć przysięgi złożonej 
przez „Wodza narodu” i przywołuje refleksje odnoszące 
się do insurekcyjnych i poinsurekcyjnych losów Naczelni-
ka powstania. Osią konstrukcji apologetycznej jest inter-
pretacja słów przysięgi Kościuszki jako sakramentu przy-
jętego przez naród, od którego poczęła się wolność i moc 
Polski. Pojęli to od razu wrogowie, że Naczelnika „marzy-
li narodu prorocy” i że on jeden jest „wolnym prawdziwie 
Polakiem”, w którym „lud powstał”.

Poetka kreuje poinsurekcyjne dzieje bohatera jako 
zdradzonego Króla-Ducha, przechodzącego „męczeńską 
drogę” i zaznającego gorzkiego smaku odzyskanej wolno-
ści. Napoleon zlekceważył żądania suwerenności naro-
dowej wysunięte przez Kościuszkę, „obietnic grzecznych 
snując czar pajęczy”. Naczelnik, wyznający wiarę w wol-
nościowe posłannictwo Polski, nie mógł się pogodzić z in-
strumentalnym stosunkiem do niej ani Napoleona, ani 
cara Aleksandra, tym bardziej że przysięgał „nie skraw-
kom ziemi” i nie stanom, lecz narodowi. Poemat kończy 
apostrofa do wroga, ostrzegająca go przed żywotnością 
słów przysięgi oraz dawnych uczuć i marzeń.

Michał Szwarcenberg-Czerny jest autorem dwóch „ko-
ściuszkowskich” wierszy, zamieszczonych w tomiku po-
ezji O zachodzie, wydanym w Częstochowie w roku 1919. 
W trzech sonetach cyklu Racławice zwraca uwagę pono-
wienie tradycyjnej leksyki, służącej kreacji obrazu wroga, 
typu „czerń wrogów”, „łby moskiewskie” oraz wzmian-
ka o amerykańskim epizodzie biografii chłopów „bożysz-
cza, Naczelnika kochanego”, który „przyleciał zza mórz 
ptaka lotem, by się spełniła przeznaczenia czara”. Poza 
tym w Racławicach ulegają sakralizacji elementy wy-
obraźni powszechnej kojarzące się z tytułowym polem 
bitwy. W kosynierach jest więc „potęga i siła Samsona”, 
zaś chłopska biała sukmana lśni „jak drogocenna kró-
lewska korona”. W wierszu Dwie korony owa sakralizacja 
idzie jeszcze dalej. Dwie kosy „na krzyż spięte”, wiszące 

20 H. Kwapiszewska (pseud. Oracz): Czynu!, Warszawa 1918, s. 55-62. Wiersz 
został napisany w październiku 1917 roku.
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na ścianie świetlicy chłopskiej, określane są jako „relikwie 
święte” i „wiary znak apostolski”.

Ostatnia spośród wyróżnionych konfiguracji to „emi-
granci”, czyli poeci przybywający z Rosji, którzy również 
włączają się w nurt okolicznościowego wierszopisarstwa. 
Maria Grossek-Korycka jest autorką ekspresjonizujące-
go wiersza Ressurexit, w którym opiewa chwałę pocho-
wanego w grobowcach wawelskich Kościuszki, „naszego 
ostatniego Króla”. W apostrofie do Naczelnika „garści naj-
milszego prochu” padają słowa zaklęcia wywołujące go 
z Królestwa Cieni, gdyż oto staje się wielka nowina: Pol-
ska zmartwychwstaje.

Walą się naszych prześladowców trony!
Babilon wewnętrzny strawia pożar,
Potwór sam siebie pożarł,
Otwarte drzwi turm i sztolni,
Jesteśmy wolni!21

Kończy się „łańcuch polskiej gehenny”, którego Ko-
ściuszko był pierwszym ogniwem, choć nie jest to jeszcze 
wolność całkiem odzyskana:

Dopieroć to NIEDZIELA PALEM.
Oczekiwanie zmartwychpowstania...22

W II fragmencie utworu następuje „przeniesienie” 
z grobów królewskich na krakowskie błonia. Roztoczona 
zostaje wizja zbrojnego „wyrojenia się” narodu, odziane-
go w białe sukmany, z kosami, w rogatywkach z piórami 
pawimi. Na czele pochodu widać wizerunek Orła Białe-
go w koronie, z dziobem drapieżnym, trzymającego „laur 
w szponie”. Duch Wodza wciela się w pochód narodowy, 
który teraz jawi się jako mający „twarz Kościuszki”.

W wierszu Heleny z Szolców Fochtowej Sen-marzenie23 
odsłania się wizja z mogił powstających widziadeł spod 
„kochanych Racławic”, przebudzonych duchów groma-
dzących się wokół kowadła po to, by wykuć kosy. Prze-
wodzi im „wodza duch”, który trzema gwoździami wzię-
tymi z „Chrystusowej Krzyża męki”, a symbolizującymi 
Gdańsk, Wilno i Kraków, przybija podkowę zrobioną 
z przekutych kajdanów.

Przywołane utwory nasuwają myśl o istnieniu korela-
cji pomiędzy w gruncie rzeczy niemocą ideologiczną, jak-
by sztucznie kompensowaną przez panteon górnolotnych 
frazesów a miałkością czy nijakością artystyczną roczni-
cowego wierszopisarstwa. Kościuszko, o ile można tak po-
wiedzieć, jest w nim przeegzagerowany i zabsolutyzowany, 
a aktualizacja mitu Naczelnika sprowadza się do psycholo-
gii oczekiwania na zmartwychwstanie Polski. Nie ma no-
wej „lekcji” Kościuszki, przeważają interpretacje w duchu 

21 M. Grossek-Korycka: Niedziela palem, Warszawa (1919), s. 27. Jak podaje au-
torka, wiersz został „odczytany na obchodzie Kościuszkowskim w Kijowie dn. 
1 października 1917 r.”.
22 Ibid., s. 28.
23 H. z Szolców Fochotwa: Jak to w polskim kraju, Piotrogród (1917), s. 21-23.

tradycji, tchnące anachronizmem. Nie ma też politycz-
nej wojny o Naczelnika, który zgodnie przedstawiany jest 
jako wódz narodu, orędownik sojuszu społecznego, per-
sonifikacja dążeń niepodległościowych. Wątki radyka-
lizmu w czynie insurekcyjnym i, powiedzmy, pewnych 
epizodów biografii Kościuszki, niejednoznacznie ocenia-
ne przez historyków, ulegają wyłagodzeniu czy też funk-
cjonalnej przeróbce. Wierszopisarstwo okolicznościowe 
„preparowało” Kościuszkę pośpiesznie i w sposób niesły-
chanie konwencjonalny. W niesprzyjających warunkach 
politycznych szukano jakiegoś punktu oparcia, a gdy za-
brakło go w sferze realiów, pozostała reaktywacja mitu.

Kościuszko – Piłsudski

W poezji okresu wielkiej wojny odsłania się nie-
zwykłe zjawisko funkcjonowania mitu przywództwa, per-
sonifikowanego przez wyobrażenie Naczelnika, na dwóch 
skalach – historycznej i współczesnej. W latach 1914-1918 
występują obok siebie, ale jednocześnie „rozmijają się”: 
przygaszony mit Kościuszki z okolicznościowym rozbły-
skiem w roku 1917 oraz na tle legendy Legionów wzra-
stający mit Piłsudskiego, z kolei poddany próbie kryzy-
su przysięgowego właśnie na przedpolu czasowym setnej 
rocznicy śmierci „wodza spod Racławic”. Tak się złożyło, 
że intensyfikacja pamięci o Kościuszce wraz z towarzyszą-
cymi jej kreacjami mitograficznymi, o których była mowa, 
następuje wówczas, gdy na jakiś czas gaśnie gwiazda Pił-
sudskiego osadzonego w Magdeburgu. To naturalnie wy-
kładnik owego rozminięcia. W każdym razie biorąc pod 
uwagę poezję całego okresu wojny, można zaobserwować 
współwystępowanie dwóch mitów przywództwa: dobyte-
go z przeszłości i stanowiącego kolejną warstwę tradycji 
oraz wzrastającego, niejako improwizowanego i dające-
go się postrzegać in statu nascendi. W tej sytuacji natural-
ną rzeczą jest postawienie pytania o wzajemną ich korela-
cję, a zwłaszcza to, czy mit Naczelnika insurekcji stanowił 
jakąś prefigurę (prototyp ideowy) względem mitu Bry-
gadiera, Komendanta i Naczelnika, by wyliczyć tu tytu-
ły przysługujące Piłsudskiemu, czy nasuwał jakiś materiał 
pojęciowy i symboliczny, dający się zaktualizować i uru-
chomić w funkcji propagandowej?

Ogólnie wypadnie odpowiedzieć negatywnie na te py-
tania, jednakże nie bez wyjątków, gdyż przypadki po-
zytywnej korespondencji obu mitów – historycznego 
i współczesnego, rzadko, ale jednak znajdują poświad-
czenie w ówczesnym wierszopisarstwie. Mit Kościusz-
ki nie liczył się specjalnie w propagandzie Legionów, al-
bowiem do kanwy toczącej się wojny światowych potęg 
nie dawało się wpleść nitki insurekcyjnej polskiej, szcze-
gólnie po chłodnej reakcji królewiaków na wkraczające 
do Kongresówki oddziały I Brygady. Ożył „rocznicowo” 
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w październiku 1917 roku, gdy państwa centralne odsło-
niły swoje istotne cele i gdy powoli zaczęły zmieniać się 
przypuszczenia co do zwycięzcy w toczącej się wojnie (po 
kwietniowym do niej akcesie Stanów Zjednoczonych). 
Lecz wówczas legioniści przeżywali gorycz internowania. 
Jesienią 1917 Piłsudskiego tracił na popularności, nawet 
wśród swoich sympatyków, którym naturalnie nie mogło 
przyjść na myśl, że w Magdeburgu dojrzewa charyzmat 
wodza. W rozczarowanym i politycznie rozmagnesowa-
nym społeczeństwie, przechodzącym próbę wytrwałości, 
a przecież wierzącym w zmartwychwstanie Polski, snuć 
się musiały jakieś sekretne marzenia o Wodzu. Symbo-
licznie zaspokajały je obchodu rocznicy kościuszkowskiej, 
lecz pamięć o Naczelniku insurekcji, uroczyście kultywo-
wana, tchnęła przecież nadto rangą pokarmu zastępczego, 
kompensacyjnego nawet, a i to nie do końca.

Nie doszło wówczas do generalnej wiwikacji mitu czy 
do jego głębszej reinterpretacji. Winna temu stanowi rze-
czy była nie tylko niemiecka cenzura wojenna, ile po pro-
stu sama sytuacja polityczna, stępiająca żądło potencjal-
nych wyobrażeń insurekcyjnych. Bo i o jakim powstaniu 
mogła być mowa; przygotowywali się do niego konspira-
torzy z POW, którzy o swoich celach uzależnionych zresz-
tą od sytuacji, jawnie nie mogli się wypowiadać. Przeto 
w korpusie zinterpretowanych utworów mit Kościuszki, 
„skrępowany” przez okoliczności polityczne, a sprowoko-
wany przez okrągłą setną rocznicę i jakąś duchową potrze-
bę przywódcy, przeobraża się w kolejne ogniwo tradycji. 
Stąd w symbolice i wyobrażeniach poezji wojennej spoty-
kamy się z podobnymi kanonami mityzacji jak w całej po-
świadczającej się w literaturze do roku 1914.

Mowa tu o trzech kanonach: uniwersalizacji, przywódz-
twa i heroicznej ofiary. Odpowiadają im z grubsza tryby 
personifikacji Kościuszki jako postaci, która zaznaczyła 
swoją obecność w historii powszechnej, Naczelnika i pa-
trioty oraz osoby prywatnej. Uniwersalizacja to kreowa-
nie bohatera Polski i Ameryki na wybitną jednostkę, ge-
niusza ludzkości, „człowieka, który dzieje zmienia, w inne 
koryto śle narodu losy” (Jan Kasprowicz). Elementem 
uniwersalizacji jest też przedstawianie Kościuszki jako 

rycerza chrześcijańskiego, „niewinnego baranka”, „męża 
potulnego podług woli Boga”. Dawne określenia Francisz-
ka Dionizego Kniaźnina dobrze korespondują z walory-
zowanymi w podobnym duchu epitetami Gomulickiego 
w wierszach, o których była mowa.

Kanon przywództwa odnosi się do wyobrażeń Ko-
ściuszki jako Naczelnika, „hetmana” (Kornel Ujejski), 
„wodza naczelnego” (Teofil Lenartowicz), męża opatrzno-
ściowego, którego w chwili próby potrzebuje Ojczyzna, jak 
w bodaj najsłynniejszym wierszu o Kościuszce, powsta-
łym w dobie powstania listopadowego. Mowa tu o Rajnol-
da Suchodolskiego Polonezie Kościuszki, z pamiętną frazą:

Patrz Kościuszko na nas z nieba,
Jak w krwi wrogów będziem brodzić,
Twego miecza nam potrzeba,
By ojczyznę oswobodzić.
W tradycji poetyckiej podkreśla się również funk-

cję przywódczą Kościuszki jako inicjatora wolności, któ-
ry „Zmartwychwstania dał zapalić świty” (Włodzimierz 
Przerwa-Tetmajer). Zupełnie podobne słowa padają w po-
ezji czasu wojny, w wierszach Arnsztajnowej, apologizu-
jącej Naczelnika jako tego, który „rozpalił Jutrznię Zmar-
twychwstania” i Kwapiszewskiej, interpretującej przysięgę 
na rynku krakowskim jako „poczęcie Wolności”.

Ten tryb figurowania rzeczy ogarnia swoim zakre-
sem legendę o przywdzianej po bitwie racławickiej białej 
sukmanie. To pozwala wykreować Naczelnika na wodza 
armii ludowej czy raczej ludowo-narodowej. Lecz w całej 
tradycji literackiej, łącznie z okresem wielkiej wojny, brak 
jest interpretacji „radykalizujących” wyobrażenie o Ko-
ściuszce jako przywódcy chłopskim. Zapewne wynikało 
to z obawy przed skojarzeniami rabacyjnymi. Ponadto wy-
obrażenie Naczelnika jako buntownika społecznego jest 
wobec insurekcji poczętej jako akcja antyrosyjska, psy-
chologicznie prawie niemożliwe, zaś jako republikanina 
walczącego o wolność Amryi i sprzyjającego ideom rewo-
lucyjnej Francji, dość obce, albo etykietowane jako szla-
chetny zapał dla wzniosłych ideałów równości i demokra-
cji. W jednej z broszur mowa jest nawet w związku z tym 
o Kościuszce jako „jasnowidzu”, „który na wiele lat przed 
ruchem demokratycznym w Europie swym jasnym spoj-
rzeniem w dal odczuł ów prąd i zrozumiał, żywymi czy-
nami zapowiadając jego ostateczny triumf ”24.

Jeśli zaś chodzi o kanon osoby, to w wyobrażeniach na 
nim opartych bardzo często, jakby w zgodzie z konwen-
cją sentymentalną, wplatane są wątki familiaryzujące cha-
rakter i zachowania Naczelnika, podkreślające zupełnie 
obcą mu pozę wyniosłości i pompatyczności. „Miły” Ko-
ściuszko jest więc nadal w poezji wojennej Naczelnikiem 

24 K. Rosinkiewicz (Rojan): Naczelnik Narodu Tadeusz Kościuszko, nakładem 
Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Zgonu Tadeusza Kościuszki przy Polskim 
Komitecie Wykonawczym na Rusi, Kijów 1917, s. 32.

Kopiec Kościuszki w Krakowie
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„kochanym” (Szwarcenberg-Czerny), któremu „jednemu 
każdy ufa, wierzy” (Nittman). W wierszu Komorowskiego 
ożywa legenda o koniu Kościuszki, który w Solurze miał 
przystawać przed każdym żebrakiem.

W ogóle w całej tradycji literackiej do roku 1918 bar-
dzo mocno uwydatniana jest „cicha postać” Kościuszki; 
na przykład Kasprowicz mówi o „cichym wielkim czło-
wieku”, „bez korony, bez wodzów buławy”. Poeci kolejnych 
pokoleń zgodnie ukazują „hetmana” jako człowieka po-
święcającego swoje życie na ołtarzu Ojczyzny, nie zała-
mującego się klęską maciejowicką ani uwięzieniem peters-
burskim. W wielu wypadkach mamy do czynienia wręcz 
z kreacją ufnego chrześcijanina, cichego a pokornego sługi 
Boga i Polski, który z nadzieją i wbrew ciężkim okoliczno-
ściom wypatruje dnia odzyskania niepodległości.

Mit Piłsudskiego budowany był pospiesznie i niemal 
zachłannie jako odpowiedź na psychologiczną potrzebę 
Wodza, zaspokajającą duchowe tęsknoty idących do boju 
legionistów. Tak w dziesiątkach wierszy bardów Legionów, 
jak i w prozie propagandowej Wacława Sieroszewskiego, 
Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Zygmunta Kisielewskie-
go padają słowa o „najlepszym z nas”, wywodzącym się 
„z siebie” wodzu zastępów, które „wzięła już na ogrom-
ne swe skrzydła Historia”. Interesujący nas mit jednakże 
budowany jest w zasadzie w oderwaniu od przeszłości. 
Wprawdzie podkreśla się czasem, że Piłsudski „podjął Oj-
ców rdzewiejący miecz” (nota bene, ta fraza nie konotuje 
chlubnej przeszłości), lecz, ogólnie rzecz biorąc, wyobra-
żeń Brygadiera i Komendanta nie kreuje się przez kon-
strukcję paragonów historycznych.

Mit Piłsudskiego objawia się jak gwiazda pierwszej 
wielkości, której pełnia blasku wymaga nieco abstrak-
cyjnej przestrzeni. Można powiedzieć, że niepodległo-
ściowcy rezerwują Piłsudskiemu w panteonie narodo-
wym najszczytniejsze miejsce Wskrzesiciela Ojczyzny, 
którego czyn przewyższy wszystko, co dotąd zostało do-
konane i zmaże hańbę cyklicznie od półtora stulecia po-
noszonych klęsk. Miejsce uniwersalizacji, o której była 
mowa przy okazji Kościuszki, zajmie skrajna etnicyzacja, 
w warstwie leksykalnej wyrażająca się patetycznym słow-
nictwem ubóstwiającym Polskę i Piłsudskiego, a emocjo-
nalnie – swego rodzaju ekshibicjonizmem uczuć patrio-
tycznych i egzageracją.

Z obszernej antologii Pieśń o Józefie Piłsudskim25, któ-
ra posłuży nam za podstawę materiałową, wyłania się 
wizerunek Piłsudskiego jako „Wodza – mocy orężnej 

25 Pieśń o Józefie Piłsudskim, wyd. 4. uzup. i wstęp Z. Branicki, Zamość 1929. 
Autorem tej antologii jest A. Krupiński, który zdążył jeszcze przygotować 3. jej 
wydanie w r. 1920, zawierająca 240 utworów (zginął w wojnie polsko-bolszewic-
kiej). Wydanie 2, wydrukowane w r. 1917, zostało przez Niemców skonfiskowa-
ne. W tej partii rozdziału poszczególne frazy pochodzą z wydania 4. antologii 
i zaczerpnięte zostały między innymi z wierszy J. Mączki, J. Relidzyńskiego, B. 
Z. Lubicza, Z. Kleszczyńskiego, Z. Orwicza.

– i ducha”, sondującego „głąb tajnych przeznaczeń”. Wie-
lu widzi w nim „mocarza woli” i „hetmana bojów”, obja-
wiającego się w „błyskawic pożarze” czy też „w ogniu bły-
skawicy”. Cechę niezłomności przywołują skojarzenia ze 
skałą, najczęściej granitową. Nie są to jeszcze tak skrajne 
apoteozy, jak epitety w rodzaju: Zbawca Polski, On „testa-
ment nowy”, „ten, co nas wywiódł”, czy On „nasz czeka-
ny” lub „oczekiwany”. Piłsudski jawi się więc jako Mojżesz, 
wyprowadzający naród z domu niewoli, przerastający go 
„o głowę”, wzbudzający radosne pytania o to, skąd wzrósł 
taki „olbrzym między karły”, „syn rodu kalek”. Mamy tu 
przeto do czynienia z „namiętną” (by użyć ulubionego 
przymiotnika Piłsudskiego) apoteozą Wodza, religijnym 
wręcz jego kultem, nie obliczającym się w doborze słów.

Jednakże to wyniesienie na piedestał w górnolotnej at-
mosferze nimbu dopełnione zostaje treściami personal-
nymi. Domagają się tego najprostsze zasady stosowności 
psychologicznej. Przeto Wodza „oczy święte”, spokojnie 
odczytujące wyroki historii, bywają „smutne”, tak samo 
dusza, która wchłonęła w siebie „coś z puszcz litewskich”. 
„Nieśmiertelny brygadier Nadziei” wyobrażany bywa jako 
osamotniony wartownik, obarczony wagą posłannictwa 
i obciążony nieporozumieniem. Rzec można: „człowiek 
z granitu”, ale samotny, smutny, i poniekąd „ideoman”, bez 
reszty oddany sprawie posłannictwa.

Ów kanon wyniesienia na piedestał i odpowiadający 
mu tryb przetykania kanwy nimbu wątkami personalnymi 
nie w pełni stosują się do konwencji mitograficznych, wła-
ściwych opisowi postaci Kościuszki. Wyobrażenie Piłsud-
skiego jako wodza wznoszone jest w równie żarliwej jak 
abstrakcyjnej przestrzeni „fikcji potęgi”, by użyć określe-
nia z powieści Kazimierza Brandysa. Poeci i propagandy-
ści hojnie dostarczają budulca do potężniejącego w świa-
domości patriotycznej „kopca Piłsudskiego”. A przecież 
to mit dokonujący się, który mógł zostać zachwiany albo 
nawet unicestwiony wskutek obrotów Fortuny wojennej. 
Może tym bardziej trzeba go było uporczywie kultywo-
wać, nawet wbrew faktom, co dobrze rozumieli legiono-
wi propagandyści. Piłsudski nie miał swoich Racławic ani 
sankcji narodowego przywódcy, będąc zrazu tylko zwy-
kłym brygadierem. Ale też nie miał swoich Maciejowic, 

Kopiec Piłsudskiego w Krakowie
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których przedsmakiem był Magdeburg, uwięzienie prze-
kształcone w tryumf. Powtarza się za to w biografiach 
Naczelników Petersburg. Wydaje się, że ideowy element 
ofiary złożonej na ołtarzu Ojczyzny właściwy jest raczej 
wyobrażeniom Kościuszki, a nie Piłsudskiego.

Naturalnie, daje się wyodrębnić elementy nasuwają-
cy myśl o podobieństwie kreacji „hetmanów”, wynikają-
cym nie tyle z celowych zamierzeń propagandowych, ile 
po prostu z samej materii mitu przywództwa. Piłsudski, 
podobnie jak Kościuszko, też jest „kochany”, „umiłowany”, 
„najdroższy” i „drogi”, jak w jednej z fraz słynnej pieśni 
My – Pierwsza Brygada: „A z nami był nasz drogi Wódz”. 
W ten sposób wyobrażenie „wartującego brygadiera” nie 
wyłamuje się z przestrzeni konwencjonalnej zresztą uczu-
ciowości. Każda kreacja „megalomańska” (chcielibyśmy 
uniknąć emocjonalnych konotacji niesionych przez to sło-
wo) domaga się pewnego prawdopodobieństwa, wzmac-
niającego efekt perswazji, a dobrze służy temu celowi 
wyzyskiwanie elementów okazjonalnych, jak bywa – nie-
pozbawionych wartości symbolicznej. I tak szary mun-
dur Piłsudskiego, nota bene uwieczniony we wspaniałej 
puencie Lechonia, staje się ekwiwalentem siwej czy bia-
łej sukmany Kościuszki. W jednym z utworów czytamy: 

Ani kontusz na nim aksamitny, 
Ani pas go zdobi lity, słucki,
W szarej burce, lecz duchem błękitny
Jedzie polem brygadier Piłsudski.26

Franciszka Arnsztajnowa zaś wprost dostrzega parale-
lę munduru i sukmany:

Siwa Twoja świta,
Twój mundur próżny ozdób i galonów złota,
Znajdą się obok białej Kościuszki siermięgi27

Warto przytoczyć ostatnią zwrotkę przywoływane-
go utworu, w której wyrażona została raczej rzadka myśl 
o Piłsudskim jako o sukcesorze Kościuszki i księcia Józe-
fa Poniatowskiego:

W sercu Polaka wyrył wieczny chwały diament
Dwoje imion: Kościuszko, Książę Józef… Dziecię
Z ust matki swej na życia drogę, jak sakrament
Brało imion tych dwoje. Wodzu! Twoje – trzecie.28

Kreacja Piłsudskiego na spadkobiercę idei wolnościo-
wych Kościuszki znajduje poświadczenie w kilku zaledwie 
utworach spośród obszernego korpusu kilkuset wierszy 
26 A. Dzięciołowski: Pieśń o Józefie Piłsudskim [w:] Pieśń o Józefie Piłsudskim, 
s. 60, Wiersz został napisany w sierpniu 1915 r. Nawiasem mówiąc w W. Kost-
ka-Biernackiego Piosence o Komendancie Piłsudskim (inc. „Jedzie, jedzie na 
Kasztance...”) pojawia się dobrze znana fraza „siwy strzelca strój” (także: „szara 
bluza”), dająca się interpretować jako reminiscencja mitu kościuszkowskiego. 
Klisze tego mitu, mocno zakorzenione w świadomości powszechnej, powielane 
były w utworach niekoniecznie nastawionych na celowe podniesienie analogii. 
27 F. Arnsztajnowa: O wodzu [w:] Archanioł Juta, s. 19. Wiersz jest umieszczony 
wśród utworów powstałych w r. 1916.
28 Ibidem.

zawartych w przywołanej antologii. W Żagwii Tadeusza 
Hiża czyn Piłsudskiego przedstawiono jako efekt dziedzic-
twa walk zbrojnych kilku pokoleń, zainicjowanych przez 
Naczelnika, który jako pierwszy chwycił żagiew płonącą 
„żądzą odrodzenia”. Po nim ujmowali ją w ręce Piotr Wy-
socki i Romuald Traugutt, potem zaś „nastał długi upad-
ku dzień szary”, czas łez krwi i męczeństwa, który nie da-
wał zagasnąć pochodni. Na koniec:

Wreszcie znalazł się człowiek, co wszystkie jej ognie
Skupił w sobie, by stać się z hartowanej stali,
Że dziś go żaden wicher przeciwny nie pognie:
To w teutońskim więzieniu, Brygadier się pali.29

Piłsudski w tym ujęciu to postfigura Kościuszki30, pra-
wy dziedzic dzieła przez niego wszczętego i wykonaw-
ca insurekcyjnego testamentu. Odnotujmy jeszcze, że 
w wierszy Reginy Zienkiewiczowej (Domosławy) Wizja 
tułacza pojawia się fraza, w której Piłsudski określany zo-
stał mianem „następcy Kościuszkowego”31.

Te nieliczne przykłady (dwa ostatnie z roku 1917), pod-
kreślone „nieobecnością” Kościuszki w poezji legionowych 
bardów, świadczą o niezupełnej przystawalności wzrasta-
jącego i świetnie kultywowanego mitu Brygadiera do mitu 
Naczelnika, postaci wspaniałej historycznie i na trwałe wpi-
sanej do wyobrażeń narodowych Polaków, lecz w okresie 
wielkiej wojny nie stwarzającej odpowiedniej kanwy, na 
której można by haftować aktualne hasła pobudkowe.

W temacie, który poruszyliśmy, chodziło o przedsta-
wienie fenomenologicznych aspektów mitu Kościuszki, 
obrazu niejako jego „zachowań”, gotowości do aktualiza-
cji, nacechowania politycznego, sensu rocznicowego przy-
pomnienia po okresie niewdzięczniej amnezji, wreszcie 
konfrontacji czy raczej rozminięcia się z mitem Piłsud-
skiego. Próbowaliśmy wykazać, że mit nie jest martwą 
rubryką w lekcji historii ani dogłębnie spetryfikowanym 
wyobrażeniem tkwiącym w umysłach i uczuciach zbio-
rowości. Okazuje on swoją żywotność w różnym stopniu 
w zależności od sytuacji politycznej, a zwłaszcza potrze-
by psychologicznej. Kondensujące się w micie potencjały 
kreacji, adaptacji i aktualizacji przesądzają o atrakcyjności 
figuratywnego trybu wypowiadania się na temat współ-
czesności i przeszłości przez użycie „czasu przeszłego”.

Krzysztof Stępnik

29 Pieśń o Józefie Piłsudskim, s. 32. W informacji autor podaje: „Wiersz napisany 
podczas pobytu Komendanta w Magdeburgu”.
30 Warto dodać, że w kręgach przeciwników Legionów porównanie Piłsudskiego 
do Kościuszki uważano co najmniej za niestosowne. Z. Nałkowska z dezapro-
batą relacjonuje rozmowę na ten temat toczoną na spotkaniu towarzyskim u C. 
Wasilewskiej: „O Legionach mówiono z całkowitą pogardą, że niby co innego 
było to wszystko dawniej (chociaż też się nie udawało). W jednym piśmie po-
równano Piłsudskiego z Kościuszką – co za skandal! Jego, przywódcę bandy-
tów, którzy rozbijali kasy kolejowe! Słyszenie takich rzeczy dobrze mi robi na 
orientację” (Z. Nałkowska: Dzienniki II. 1909-1917, oprac. H. Kirchner, Warsza-
wa 1976, s. 396. Zapis jest zlokalizowany następująco: Warszawa, 29 VIII 1915).
31 Ibid., s. 300. Wiersz powstał w styczniu 1917 r.
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Franciszka Hanna z Meyersonów (Mejersonów) 
Arnsztajnowa (*19 II 1865 – ? 19421) może być znako-
mitym przykładem ofiarnego zaangażowania społeczno-
ści żydowskiej w polski ruch niepodległościowy zarówno 
słowem, jak i czynem.

Arnsztajnowa po matce wywodziła się z zasiedziałej 
w Lublinie żydowskiej rodziny; wśród przodków poet-
ki wymieniany jest słynny lubelski rabin Azriel ben Dow 
ha-Lewi Horowic, zwany Eiserne-Kopf (czyli Żelazna 
Głowa)2. Malwina (Małka) z Horowiców Meyerson – pi-
sownia równoległa: Mejerson – (1839-1921) była znaną 
powieściopisarką, silnie związaną z ruchem polonizacyj-
nym Żydów jako konsekwencją oświeceniowej haskali 
(oświecenie) i pozytywistycznych idei emancypacyjnych 
i asymilacyjnych; świadczą o tym jej napisane po polsku 
powieści: Dawid (1866) i Z ciasnej sfery (1878)3. Wybit-
nym członkiem rodziny Meyersonów-Arnsztajnów był 
też brat Franciszki, Émile Meyerson (1859-1933), zna-
ny filozof nauki, mieszkający na stałe w Paryżu i piszący 
wyłącznie po francusku. Ojciec poetki – Bernard (Berek) 
Meyerson (ok. 1840-1921), rodem z Tykocina – był człon-
kiem elity kupieckiej Lublina, zapisał się w dziejach miasta 
jako współzałożyciel i jeden z dyrektorów lubelskiego To-
warzystwa Kredytowego; z jego inicjatywy w żydowskiej 

1 Nie znamy ani dokładnej daty, ani okoliczności śmierci poetki; wiadomo, że 
mimo namowy przyjaciół pozostała w getcie warszawskim pod opieką córki 
Stefanii Mieczysławskiej, która zmarła w 1942 (prawdopodobnie zamordowa-
na przez Niemców w warszawskim Szpitalu Wszystkich Świętych); według nie-
których źródeł poetka zmarła w getcie lub popełniła samobójstwo albo została 
zamordowana w Treblince 3 sierpnia 1942 r.
2 Ten rabin zasłynął z nieprzejednanego stosunku do bardzo rozwiniętego w Lu-
blinie ruchu chasydzkiego, co doprowadziło do ostrego sporu z słynnym lubel-
skim cadykiem, Jakowem Icchakiem ha-Lewi Horowic-Szternfeldem, zwanym 
też ha-Chose, czyli Widzącym z Lublina (1745-1815). Obaj sławni mężowie spo-
czywają na najstarszym w Polsce cmentarzu żydowskim – na Starym Kirkucie – 
na Kalinowszczyźnie. Zob. Lublin. Przewodnik. G. Michalska i in. Red. tekstu, 
dobór il. I układ tras B. Nowak. Lublin 2014, s. 107-112. Obszerny artykuł na 
temat tajemniczej postaci rabina zwanego Żelazną Głową znajduje się w Leksy-
konie Teatru NN, dostęp internetowy 12 VIII 2018: http://teatrnn.pl/leksykon/
artykuły/azriel-ben-dow-ha-lewi-horowic...
3 Próżno jednak szukać w rodzinnym mieście Malwiny Meyerson jej książek; 
nie posiada ich żadna lubelska biblioteka, jedynie Biblioteka Narodowa w swym 
katalogu elektronicznym odnotowała powieść Z ciasnej sfery. Powieść podług 
podań i papierów familijnych (Warszawa 1878): BN 374631/85919A. Znajduje-
my tu też odwołanie do artykułu na temat pisarki: Anna Arczyńska: Twórczość 
Malwiny Meyersonowej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 
2002, nr 40, s. 77-82.

gminie Lublina rozpoczęto naukę języka polskiego jako 
przedmiotu szkolnego; gdy Meyerson zdecydował, żeby 
z żydowskiego Podzamcza przenieść się na Stare Miasto, 
jego dom przy ulicy Złotej stał się prawdziwym salonem 
literackim i politycznym Lublina, skupiającym zarówno 
inteligencję żydowską, jak i polską, w tym szczególnie – 
niepodległościową. Franciszka od dzieciństwa obraca-
ła się w środowisku inteligenckim; w Lublinie ukończy-
ła szkołę średnią, następnie studiowała w Niemczech 
(w Magdeburgu) nauki przyrodnicze. W 1885 r. wyszła 
za mąż za znakomitego lekarza i działacza społecznego 
Marka Arnsztajna. Ich dom stał się również ośrodkiem 
spotkań społeczników i działaczy niepodległościowych; 
sama poetka należała do Polskiej Organizacji Wojskowej, 
a w domu przy ul. Złotej 2 mieściło się archiwum organi-
zacji. Zasługi Arnsztajnowej uhonorowano w Polsce nie-
podległej wysokimi odznaczeniami państwowymi, m.in. 
orderem Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych i Krzy-
żem Niepodległości.

Nasza współczesna wiedza o Franciszce Arnsztajnowej 
– nieprzeciętnej Lubliniance – opiera się w zasadzie na 
wieloletniej pracy Teatru NN, którego staraniem powsta-
je cenne źródło wiedzy o ludziach związanych z Lublinem 
i Lubelszczyzną; zbiorczy tytuł tego źródła, dostępnego 

Franciszka Arnsztajnowa.
Polka i Żydówka z wyboru
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w internecie, to Leksykon Teatru NN. Materiały zgroma-
dzone wokół postaci Franciszki Arnsztajnowej odsyłają 
oczywiście do licznych źródeł spoza Leksykonu, jako że 
poetka od dawna znalazła miejsce w opracowaniach kry-
tycznych, a także w wyborach i antologiach poetyckich; 
przypomnijmy chociażby artykuł Feliksa Araszkiewicza: 
Twórczość literacka Franciszki Arnsztajnowej, ogłoszony 
w drugim tomie pisma „Region Lubelski” z roku 19294.

Na jej dorobek poetycki składają się cztery własne to-
miki wierszy lirycznych oraz wydany w 1934 r. wspólnie 
z Józefem Czechowiczem tom Stare kamienie, w całości 
osnuty na poetyckiej kontemplacji starego miasta nad By-
strzycą i Czechówką; wstęp do zbioru napisał inny wybit-
ny Lublinianin, ks. Ludwik Zalewski (podpis inicjałowy „l. 
z.”). Pierwsze samodzielne tomy poetyckie to: Poezje, seria 
pierwsza, zbiór wydany w Warszawie w 1895 r., następnie 
Poezje, seria druga – Kraków 1899 r., który miał też dru-
gie wydanie5, i wreszcie tom Archanioł jutra, który ukazał 
się w Lublinie wprawdzie w roku 1924, ale zawierał wier-
sze tuż sprzed wybuchu pierwszej wojny światowej, z lat 
wojny i tych powstałych krótko po jej zakończeniu; nb. 
autorka wyjątkowo w tym tomie opatrzyła swoje utwory 
bardzo dokładnymi lub przynajmniej rocznymi datami; 
tego zwyczaju nie praktykowała ani wcześniej, ani później 
– rozumie się, że chciała w ten sposób uzewnętrznić prze-
słanie swoich wierszy, które inspirowała nadzieja „wybi-
cia się na niepodległość”, co w 1924 roku mogłoby niejed-
nemu czytelnikowi umknąć uwadze i wywołać wrażenie 
ewidentnego anachronizmu. Do tego należy dołączyć pu-
blikacje prasowe – począwszy od debiutu w „Kurierze Co-
dziennym” w 1888 r. (wiersz Na okręcie). Nie była to twór-
czość bardzo obfita – wierszy opublikowanych w czterech 
tomach własnych oraz w Starych kamieniach jest nie-
co ponad siedemdziesiąt; w czasopismach nieco ponad 
dwadzieścia, część pozostała w rękopisach; do tego do-
dać należy wiersze dla dzieci (w tomie Duszki z 1932 oraz 
w czasopismach i w rękopisach – nieco ponad trzydzieści), 
i jeszcze garść przekładów z Kiplinga i Morėasa (niespeł-
na dziesięć utworów); w sumie – nieco ponad sto wier-
szy... Ostatni tom wydany w Lublinie przed drugą wojną 
znamiennie zatytułowała: Odloty (1932) i odtąd, gdy za-
mieszkała już na stałe w Warszawie, nie widzimy jakiejś 
jej wyraźniejszej obecności literackiej. Zresztą była już 
starszą panią... Jedynie pisarska „spółka” z Józefem Cze-
chowiczem, jej ulubieńcem, czyli nie tylko Stare kamie-
nie, wydane wspólnie i przekornie nieujawniające autor-
stwa poszczególnych wierszy, składających się na ten tom, 
ale i inne artefakty artystyczne, jak Dwugłos, w którym 

4 F. Araszkiewicz: Twórczość literacka Franciszki Arnsztajnowej. „Region Lubel-
ski”. R. II: 1929, nr 2, s. 75-80; dostęp internetowy: Biblioteka Cyfrowa UMCS – 
http://dilibra.umcs.lublin.pl/dilibra/docmetada?lang=pl&action=C...
5 Drugie wydanie ukazało się w Warszawie w 1911 r.

lirycznie duetują postacie skryte pod kryptonimami „A” 
i „B”6 lub w innej wersji jako „Głos kobiecy” i „Głos mę-
ski”7, dowodzą niesłabnącego zainteresowania poezją; nb. 
niektóre z elementów tego poetyckiego dwugłosu uzyska-
ły samodzielność zarówno w dorobku Arnsztajnowej, jak 
i Czechowicza. Czechowicz był zresztą bodaj najbliższym 
młodym człowiekiem z gromady talentów, które wysypa-
ły się w uniwersyteckim od 1918 r. Lublinie, a z sentymen-
tem i czcią otaczały starą poetkę, którą poufale w swoim 
gronie nazywali „Staruszką”. Wspomnijmy niektóre z tych 
nazwisk – syn poetki, Jan, lekarz, działacz niepodległo-
ściowy, poeta, współtwórca wraz z Konradem Bielskim 
Szopki lubelskiej, tudzież Wacław Gralewski, Konrad Biel-
ski, Józef Łobodowski i in. Wraz z Czechowiczem zakła-
dali Lubelski Związek Literatów (maj 1932), w którym au-
tor Kamienia pełnił funkcje sekretarza zarządu Związku, 
i w zasadzie przewodzili miejscowemu ruchowi literackie-
mu, nawet po wyjeździe do Warszawy, najpierw Czecho-
wicza (w 1933 r.), a następnie – po śmierci syna – także 
Arnsztajnowej (w 1934 r.).

Całość poetyckiego dorobku Franciszki Arnsztajnowej 
zebrał Roman Rosiak i wydał wraz ze swoja przedmową 
w 1969 roku w Wydawnictwie Lubelskim8. W roku 2005 
Towarzystwo Miłośników Lublina wydało obszerny wy-
bór jej wierszy ze znamiennym wpisem: „Książka ufun-
dowana dla bibliotek publicznych i szkolnych w Lubli-
nie przez Grupę Kapitałową GROVIS”9. Wcześniej – tuż 
przed wojną – garść wierszy Arnsztajnowej znalazła się 
w słynnym dziele ks. Ludwika Zalewskiego, w Antologii 
współczesnych poetów lubelskich10, a następnie – po wojnie 
– w antologii Jana Zygmunta Jakubowskiego Poetki Mło-
dej Polski11, w Antologii lubelskich poetów dwudziestolecia 
międzywojennego, opracowanej przez Wacława Mrozow-
skiego12, w obszernej antologii: „Rozkwitały pąki białych 

6 W mojej edycji poetyckiego dorobku Józefa Czechowicza w owym poetyckim 
dialogu zachowałem dwa symbole: „A” / „B”: J. Czechowicz: Wiersze i poematy. 
Oprac. J. F. Fert. W: Tenże: Pisma zebrane. Red. J. Święch i in. T. 1. Lublin 2012, 
s. 294-295; komentarz: Tamże, t. II, s. 219-220. W publikacji Arnsztajnowej w to 
miejsce wchodzą określenia: „głos kobiecy” (odpowiednik inicjału „A”) i „głos 
męski” (analogicznie – „B”).
7 Zob. publikację Dwugłosu na podstawie rękopisu Arnsztajnowej: „Scripto-
res” 2006 nr 30
8 F. Arnsztajnowa: Wiersze. Wstęp i opracowanie R. Rosiak. Lublin1969, s. 322 
+ 2 nlb (dalej cytaty z tego źródła podaję za pomocą skrótu: AW).
9 F. Arnsztajnowa: Wybór wierszy. [Wstęp: B. Wójcikowska]. Lublin 2005, s. 
159 + 1 nlb.
10 L. Zalewski: Antologia współczesnych poetów lubelskich. Lublin-Poznań-War-
szawa-Wilno 1939.
11 Poetki Młodej Polski. Zebrał i opracował J. Z. Jakubowski. Warszawa 1963, s. 
33-36 (cztery wiersze i jednozdaniowa nota biograficzna).
12 Antologia lubelskich poetów dwudziestolecia międzywojennego. Oprac. W. Mro-
zowski. Lublin 1965, s. 23-30 (osiem wierszy oraz biogram i fotografia poetki).
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róż...” Andrzeja Romanowskiego13 i w zbiorze Waldemara 
Michalskiego: Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia14.

Mimo znaków niewątpliwej pamięci o autorce Archa-
nioła jutra stwierdzić wypadnie, że jej obecność we współ-
czesnym życiu literackim jest jednak znikoma. Choć los 
nie poskąpił jej ogromnych zasług na niwie walki o nie-
podległość i mimo istotnego wkładu w przedwojenne ży-
cie literackie Lublina, jest w zasadzie poetką zapomnianą. 
Niewątpliwie zaciążyła nad jej spuścizną wyraźna opcja 
pokoleniowa – przynależność ideowa i przede wszystkim 
dykcja artystyczna charakterystyczna dla Młodej Polski. 
Celnie sytuację poetki ujął dawno temu Feliks Araszkie-
wicz we wspomnianym wcześniej artykule z 1929 r.: Twór-
czość literacka Franciszki Arnsztajnowej. Tak znakomity 
znawca pozytywizmu i Młodej Polski podsumował jej 
dorobek:

„[...] twórczość Fr. Arnsztajnowej należy zasadniczo do 
epoki zwanej w literaturze «Młodą Polską»; talent skrom-
ny, szczery, prosty i naturalny, dusza marzycielska, skłon-
na do refleksji i zadumy, serce gorące, zdolne do głębokich 
wzruszeń osobistych, religijnych i patriotycznych; wbrew 
wrodzonemu indywidualizmowi chętnie poddaje się poet-
ka prądowi społecznemu w imię szczytnych ideałów, mi-
łując przede wszystkim przyrodę wiejską, lud, młodzież 
i dzieci. Jako artystka – odznacza się Arnsztajnowa dba-
łością o wykwintną formę poetyckiego słowa, jest estetką 
w stylu parnasistów «Chimery», nie zasklepia się [jednak 
– przyp. J. F.] w liniach znanych, dąży do nowych zdobyczy 
wersyfikacyjnych. Jako człowiek – łączy w sobie poetyckie 
na świat spojrzenie z ofiarnym, codziennym, cichym tru-
dem dla dobra innych, a przede wszystkim dla Ojczyzny”15.

Całkowicie wypadnie się zgodzić z przenikliwym są-
dem Araszkiewicza, a szczególnie w odniesieniu do typu 
preferowanej przez Arnsztajnową estetyki wiersza. Jest 
ponad wątpliwość znakomitą realizatorką polskiego me-
trum, który swe szczyty wersyfikacyjne osiągnął właśnie 
w epoce Młodej Polski. Żadna „miara” tego wiersza nie 
była jej obca i każdą posługiwała się jak prawdziwy ar-
tysta-wirtuoz, który na przykład mając przed oczyma 
partytury dzieł Chopina, potrafi równocześnie włożyć 
w wykonanie jego dzieła coś własnego, coś, co chociażby 
z Chopinowskiego rubato czyni niepowtarzalne odkrycie 

13 „Rozkwitały pąki białych róż...” Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o woj-
nie i o żołnierzach. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył A. Romanowski. War-
szawa 1990, t. I, s. 430-431 (wiersz: „W Wigilię, gdy zapada mrok...”), t. II, s. 145 
(nota o poetce; tu także nota o Janie Arnsztajnie w dziale not o autorach po-
miniętych, s. 203).
14 Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia. Wstęp, wybór i opracowanie W. Mi-
chalski. Il. A. Popek. Lublin 2002, s. 73-82 (9 wierszy oraz ciekawa uwaga o po-
etce jako organizatorce konspiracyjnych spotkań Józefa Piłsudskiego w Lublinie 
– s. 15); drugie wydanie tej antologii: Lublin 2015 (w wyborze wierszy Arnsztaj-
nowej pominięto wiersz Pod obeliskiem).
15 F. Araszkiewicz: Twórczość literacka Franciszki Arnsztajnowej, dz. cyt., s. 80 
(zapis zmodernizowałem).

geniuszu Chopinowskiej inwencji... Arnsztajnowa była 
bez wątpienia wirtuozem polskiego wiersza, jaki od Ko-
chanowskiego do Tetmajera i Staffa organizował poetycką 
świadomość polskich lirników. Myślę, że nawet to i owo 
wniosła ku wzbogaceniu polskiej tradycji wersyfikacyj-
nej... Ale nie to jest dla mnie rzeczą najważniejszą; wiem 
przecie, że wśród narodu izraelskiego jest naprawdę wielu 
(może – obok Estończyków16 – najwięcej) ludzi obdarzo-
nych „absolutnym słuchem”... Ale Arsztajnowa nie imito-
wała, co przecież jest normalne w sztuce wirtuozerskiej, 
formy dla jakiegoś efektu; no – nie musiała tego robić... 
Ona szukała zawsze swojej miary dla wyrażenia polskiej 
lirycznej nuty... i znajdowała... Jednak nie to oczekuje oce-
nienia w jej nie tak znów obfitej twórczości; uwagę ba-
dacza dziejów literatury polskiej musi przykuć przede 
wszystkim niezwykły zbiór wierszy, który poetka ogłosi-
ła w 1924 roku, czyli tom Archanioł jutra. Ani wcześniej, 
ani później ton lirycznego uniesienia patriotycznego nie 
poszybował w jej twórczości tak wysoko. Naturalnie, za-
wsze w tych wierszach znajdziemy uczucie oczarowania 
ojczystymi krajobrazami, nie wyłączając lirycznych od-
niesień do najbliższej, lubelskiej okolicy z pięknymi wi-
dokami pól, lasów, Bystrzycy17... I już w najwcześniejszych 
wierszach znajdziemy mocną nutę przywiązania do kraju, 
jak w wierszu W górach z pierwszej serii Poezji:

Hej smutnoż, tęskno sierocie
Miedzy obcymi,
Hej ciężkoż, nudno naszemu
Na cudzej ziemi,
[…]
A na tych polach, jak u nas,
Chwieją się żyta,
I między kłosem, jak u nas,
Chaber zakwita,

16 W moich podróżach po świecie miałem okazję dotknąć mitu Estonii, i to 
w czasach „realnego” komunizmu; w 1974 roku objeżdżaliśmy z „wycieczką na-
uczycielską” m.in. Estonię; kiedy zrozumiałem, że przewodniczka, Estonka, po-
nad wątpliwość, opowiadała o narodowych koncertach chórów w Tallinie bez 
nachalnej propagandy, zapytałem ją, jak to się dzieje, że chóry – mimo że nie 
trenują wspólnych występów – tak doskonale się zgrywają w szczytowych mo-
mentach festiwalu?... Zaszczyciła mnie taką legendą (rozmowa odbywała się 
w naszej wersji języka rosyjskiego...): „Kiedyś Dobry Bóg postanowił dać swo-
jemu stworzeniu wszystko, czego pragnie... Brali wszyscy, co się dało... I w pew-
nym momencie wyczerpała się Boża skrzynia.... Każdy dostał, o co prosił... Bóg 
szczęśliwy, że już po wszystkim... spostrzega nagle jakiegoś mizernego ludzi-
ka?... Co, co ty tu robisz, mały?... Nieśmiała człeczyna, gnie się, pada na kolana, 
korzy się, jak, jak, no jak... i szepce: „Panie... mówili, że tu coś dają... wybacz, 
wybacz... pobiegłem... przepraszam...” Pan słuchał, słuchał, gładził siwą brodę, 
marszczył brwi...I rzekł: ”Wiesz, mały... wszystko rozdałem, no, nie gniewaj się. 
Ale „ransze wstawaj”... wszyscy rozchwytali moje dary... nic już nie mam dla cie-
bie...” Na to pokorny Estończyk: „Wybacz, Ojcze, że Cię niepokoję... Już mnie 
nie ma...”.... A tymczasem Nasz Pan nasrożył swe święte brwi, i rzecze: „Czekaj, 
mały, czekaj no... Coś mi jednak zostało, o ile to chcesz?...” „Wszystko od Ciebie, 
Ojcze, wszystko...” – „no, to masz... słuch absolutny...”. I tak zostało.
17 Tu odnajdujemy w poezji Arnsztajnowej ewidentne dziedzictwo romantycz-
nego „samotnictwa”, które szukało ukojenia m.in. w „idealizowanej Naturze 
albo w ezoterycznych wtajemniczeniach, gdzie będzie komunikować z Duszą 
świata.” (por. E. Bieńkowska: Dwie twarze losu. Norwid – Nietzsche. Warsza-
wa 1975, s. 8.
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[...]18

Serię drugą jej Poezji otwiera niezwykły przez swą alu-
zyjność utwór cykliczny pt. Pani, którego alegoryczna bo-
haterka – tytułowa Pani – będzie raz po raz zjawiać się 
w jej wierszach. Posłuchajmy fragmentu:

[…]
Środkiem łąki wśród wiklin lśniąca się przewija
Modroszarej Bystrzycy jedwabista wstęga,
[…]
Śnią mi się kwiaty, zamek i rzeka szemrząca,
I w aureoli ciebie widzę, ukochana.
[…]
O Pani!... piękna moja... w każdej tyś wdzięczna szacie,
Nawet cię zima zdobi i smętny strój jesieni,
Nienasyconym okiem patrzę na cię,
A mej miłości nic nie zmieni.
[...]19

Asocjacje oczywiste; sięgające korzeniami głównie 
do tradycji romantycznej, na czele z Mickiewiczowskim 
wierszem-apelem Do matki Polki, w której alegoria Mat-
ki Ojczyzny znalazła bodaj najróżnorodniejsze i najbogat-
sze wcielenia, nie wyłączając obrazu Matki Boskiej Bole-
snej... Arnsztajnowa doskonale wpisuje się w tę tradycję 
w całkowitej z nią harmonii wersyfikacyjnej i symbolicz-
nej, którą za Krzysztofem Stępnikiem chciałbym nazwać 
„religią polskości”20. W cyklu Grajek – z drugiej serii Po-
ezji, spotykamy z kolei rzecz wygraną niejako na nutę 
Lenartowiczowską:

[…]
A skądże tobie twoja piosenka?
Powiedz, dziecino,
Skąd ci się wzięło
To granie?
[…]
O Jezu!
Takie pobożne, święte!
Skąd ta piosenka?
Te trele
[…]
Skąd ci te cuda?
To granie?...
Anim ja tobie
Tak nad kołyską
Kiedy śpiewała...
Anim modliła
U tej Najświętsze naszej Panienki

18 W górach: AW 47, 48.
19 Pani, AW 65, 68.
20 Por. K. Stępnik: Wymiar religijny poezji niepodległościowej. W: Religijne tra-
dycje literatury polskiej. Red. S. Sawicki. T. IX: Religijne aspekty literatury pol-
skiej XX wieku. Red. M. Jasińska-Wojtkowska i J. Święch. Lublin 1997, s.81-116 
(szczególnie s. 103).

[...]21

Alegoryczny motyw Polski jako Matki Boskiej Bolesnej 
najsilniej dochodzi do głosu w zbiorze Archanioł jutra, na 
który złożyły się wiersze powstałe w latach 1912-1919, za-
wierające nie tyle obrazy „opłakiwania” utraconej niepod-
ległości, co raczej silną pobudkę do walki i odbudowy oj-
czyzny, czego symbolem są dla niej „szpada”, „kilof ” czy 
„kielnia”. Znajdziemy tu wiele nawiązań do polskiej trady-
cji patriotycznej, jak np. w wierszu Wypatrzyli daremnie..., 
w którym tytułowy Archanioł jutra:

Śpiące za barki bierze
I woła: „Ja czyn, ja moc,
Wstańcie, Rycerze!”22

Motyw Ojczyzny – Matki Bożej Bolesnej znajdujemy 
jakby wprost przeniesiony z obrazka odpustowego, np. 
w wierszu Jeśli to prawda:

Jeśli to prawda, że Pan, co w swej pieczy
Świat ma, wybranym jeno zsyła krzyże,
Jeno wyniosłym skroniom ciernie wciska,
By bólem wzmocnion duch porzucił niże,
O Matko, ostrzem trzech szarpana mieczy,
Jakże ty musisz być aniołom bliska!23

Arnsztajnowa w tych wierszach zdecydowanie odeszła 
od młodopolskiej melancholii, nostalgii, mgławicowych 
pragnień i zagubienia w nieopisanych problemach bytu; 
na to miejsca, pod wpływem – jak sama sugeruje – in-
spiracji myślą społeczno-polityczną Stefana Żeromskie-
go, weszły gorące wezwania patriotyczne, kierowane do 
wszystkich Polaków, a szczególnie do żołnierzy zaanga-
żowanych – z woli czy bez woli – w zmagania wojny świa-
towej. Z 28 stycznia 1915 r. pochodzi wiersz O Polsko; oto 
jeden z jego najmocniejszych fragmentów:

[…]
O zbudź się. Targnij pęta!... Skiń! A pójdą wici
[…]
Ile dłoni jest polskich – tyle za broń chwyci,
Ile serc – tyle życie poniesie na szaniec.

Targnij pęta! Zrzuć łachman niewolniczej szaty!
[…]
O Polsko! Jeno wspomnieć zechciej, żeś Królową!24

Znamiennym znakiem patriotycznej świadomości po-
etki są wiersze okolicznościowe w tomie Archanioł jutra, 
odnoszące się do konkretnych postaci i/lub faktów z hi-
storii Polski, jak np. wiersz złożony w hołdzie księciu Józe-
fowi Poniatowskiemu: Na dzień 19 października – z roku 

21 AW 86, 87.
22 AW 134.
23 AW 135; Arnsztajnowa oczywiście zmodyfikowała popularny obraz Matki Bo-
skiej z sercem (duszą) przebitym „mieczem boleści” (Łk 2, 35), obraz od wieków 
popularny w ikonografii chrześcijańskiej, ale obecny też w symbolice erotycznej.
24 AW 143.
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1913, czyli poetyckie upamiętnienie stulecia śmierci księ-
cia Józefa w nurtach Elstery:

Rycerzu polski, nieścigły sokole!
Książę niezłomny bez skazy i lęku!
W wierszu-odzie pojawia się charakterystyczny motyw 

„snu o szpadzie”, ewidentnie nawiązujący do tak zatytuło-
wanego opowiadania Stefana Żeromskiego z 1905 r. (Sen 
o szpadzie)25. Ten motyw pojawi się też w innym wierszu 
okolicznościowym z 29 listopada 1914 roku: Ballada listo-
padowa, który powstał z myślą o upamiętnieniu wybuchu 
Powstania Listopadowego:

„[…] Zmów pacierz, matko... ale nie za mary,
Co się po grobach snują w Listopadzie,
Za żywe módl się, matko! By w ofiary
Godzinie wyśnił się nam sen o szpadzie:
Sztandar orłowy przed wrogiem rozwinąć!
Za Niepodległość zwyciężyć lub zginąć!”26

Niewątpliwie pobrzmiewa w tym wierszu frenetycz-
na tonacja Snu o szpadzie Żeromskiego, jak chociażby ten 
symboliczny obraz ukrzyżowania polskiego żołnierza po-
między łotrami: „obok męczeńskiego twego słupa dla tym 
większego urągowiska stawiają słupy – łotrów […] Bo tyl-
ko poezja polska nie opuści cię, nie zdradzi […] W twoje 

25 Maurycy Zych [S. Żeromski]: Sen o szpadzie. „Trybuna” 1906, nr 2 (15 listo-
pada); obszerne omówienie w wydaniu krytycznym: S. Żeromski: Pisma zebra-
ne. Red. Z. Goliński. T. 4: Sen o szpadzie, Pomyłki i inne utwory epickie. Oprac. 
Z. J. Adamczyk. Warszawa 1990.
26 AW 139.

ręce skostniałe i dopiero w śmierci bezsilne włoży zło-
ty swój sen, sen tylu pokoleń młodzieży, sen o rycerskiej 
szpadzie27”.

Inne nawiązanie rocznicowe niesie wiersz z maja 1916 
r. zatytułowany Na dzień 3 maja, w którym znów znajdu-
jemy charakterystyczny, uwspółcześniający rocznicę apel:

[…]
Wszystko dla Twego dobra, Ojczyzno kochana!
[…] Aż stanie w potrzebie
Ojczyźnie naród cały, żywot mając za nic,
Z dawnym hasłem: Za wolność i za całość granic!28

W przededniu odzyskania niepodległości powstał wier-
sz-rozmowa z duchem Tadeusza Kościuszki zatytułowa-
ny Na głowni miecza, który można również odczytywać 
uwspółcześniająco, szczególnie poprzez obecny w nim 
motyw przysięgi:

Słysz, Naczelniku, przysięgę złożoną
Na głowni miecza Ojczyźnie i Tobie!29

Gdy wreszcie Polska odzyskała niepodległość, poetka 
powitała ją jak swoja matkę gorącym, alegorycznym wier-
szem Biją kilofy:

[…]
O, Matko... żywa pod mogilnym głazem...
Matko... już grobu Twego odwalono
Kamień... i świtu pozłociste gońce
Skroń Twą promienną oplotą koroną.
Patrz: budzą orła, co spał u Twej stopy
Z podciętym skrzydłem. Oto otrząsł pióra.
Odrosły w grobie... już pod niebios stropy
Ulata... Matko!... leci prosto w słońce!30

Obraz tak jakby jakby wprost przeniesiony z Lenartowi-
czowskiej koncepcji Parnasu polskiego, nad którym „czuły 
śpiewak Kaliny” pracował we Florencji przez lata, ale osta-
tecznie pozostawił swe dzieło w powijakach koncepcji ar-
tystycznej. Może warto wspomnieć o tym nieukończonym 
dziele, bo jakoś streszczało ono polskie marzenia o Monsal-
wat31 i przez pokolenia inspirowało tych, którzy jak Fran-
ciszka Arnsztajnowa, „stuprocentowa” wedle rachunku 
krwi Żydówka, polskość uznali za swoją ojczystość...

Nie bez powodów wielokrotnie tu odwołuję się do Mic-
kiewicza; wszak to on zostawił w literaturze bodaj naj-
piękniejszą postać polskiego Żyda – Jankiela. Przypomnij-
my fragment z księgi dwunastej Pana Tadeusza, w której 
ta postać urasta do miary symbolu czy wzoru polskiego 
patriotyzmu:

Było cymbalistów wielu,
27 Sen o szpadzie. Dz. cyt., s. 42, 43.
28 AW 145.
29 AW 147.
30 AW 150.
31 J. Fert: Norwid na „Parnasie polskim” Lenartowicza? „Studia Norwidiana” nr 
22-23: 2004-2005, s. 103,105.
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Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu
[…]
Jankiel niezmiernie Zosię lubił; kiwnął brodą
Na znak, że nie odmawia […]
[…]
Żyd poczciwy Ojczyznę jako Polak kochał!
Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował,
On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował32.
Ale coś jeszcze, od pewnego czasu obserwujemy w my-

śli religijnej Mickiewicza ciągłe poszukiwanie wyjaśnienia, 
zrozumienia i akceptacji niezwykłego miejsca i roli narodu 
żydowskiego w dziejach Polski. Nie tylko w przemyśleniach 
to widać, ale również w konkretnych działaniach, szczegól-
nie w okresie związku z Andrzejem Towiańskim, a także 
w czasie rzymskiej Wiosny Ludów i późniejszych zabiegów 
o organizację Legionu Żydowskiego w czasie Wojny Krym-
skiej. Nie od rzeczy byłoby przypomnienie także radykalnie 
krytycznej oceny obrazu „przechrztów” w genialnej Nie-Bo-
skiej komedii Krasińskiego, którą przeprowadził Mickiewicz 
w czasie swych wykładów w College de Françe; w wykładzie 
XI kursu trzeciego z 21 lutego 1843 r. tak osądził wizje zdra-
dliwego żydostwa w dramacie młodszego kolegi:

„Dopuścił się, można powiedzieć, występku narodowe-
go, zniesławiając charakter Izraelitów: przestawia lud izra-
elski jako czyhający jeno na sposobną chwilę, by zniszczyć 
szlachtę i chłopów [...] W usta przedstawicieli Izraela wło-
żył słowa najbardziej nienawistne i okrutne […] nie moż-
na wszakże w ten sposób osądzać ogółu ludu. Nie należy 
tak lekkomyślnie tłumaczyć wyroków Opatrzności, bo nie 
jest to bez przyczyny opatrznościowej, że Izraelici od tylu 
wieków żyją wśród Polaków i że ich los jest ściśle związa-
ny z losem narodu polskiego33”.

Potężny głos wieszcza narodowego w obronie tak nie-
sprawiedliwie zohydzanego ludu Izraela na pewno dotarł 
do uszy nie tylko słuchaczy jego paryskich wykładów, tym 
bardziej że prowadzony był po francusku, zjednując mu 
nie tylko chwilowy poklask, ale długotrwałe, błogosławio-
ne skutki na polu zbliżenia polsko-żydowskiego...

Tak się działo w Polsce, która u progu swej wiekowej 
niewoli potrafiła się zdobyć na akt naprawdę dalekosięż-
ny – na ideę włączenia społeczności żydowskiej w losy 
Rzeczpospolitej na prawach obywatelskich... Ta idea doj-
rzewała, mimo opresji zaborców, w wielu sercach i umy-
słach zarówno polskich, jak i żydowskich; znakomicie 

32 A. Mickiewicz: Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie, historia szlachec-
ka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Wyd. jedenaste. Oprac. S. 
Pigoń. Aneks oprac. J. Maślanka. Wrocław-Warszawa-Krakow 1996, s. 548, 553.
33 A. Mickiewicz: Literatura Słowiańska. Kurs trzeci. Oprac. J. Maślanka. W: Ten-
że: Dzieła. Wydanie rocznicowe. Redakcja naczelna: Z. J. Nowak, M. Prussak, Z. 
Stefanowska, Cz. Zgorzelski. T. X. Warszawa 1998, s.138. Por. głębokie rozważa-
nia na ten temat w wywiadzie Tomasza Fijałkowskiego i Mariana Stali z Marią 
Janion: Mickiewicz: nowożytny myśliciel religijny. „Tygodnik Powszechny. Wy-
danie specjalne”: Moc czytania. Kraków 24 października 2018, nr 3, s. 124-131. 
Wywiad ten jest przedrukiem z „Tygodnika Powszechnego” 1998, nr 51-52.

temu procesowi współobywatelstwa sprzyjała żydowska 
haskala, jak również prożydowskie idee polskiej inteligen-
cji, szczególnie w wersji pozytywistycznej i w ruchu socja-
listycznym od końca wieku XIX.

Nie dziwi mnie ta mocna i zdecydowana deklaracja 
polskości Franciszki Arnsztajnowej. Jest bowiem kwia-
tem wyrosłym na bogatej łące polsko-żydowskiego po-
szukiwania modus vivendi w czasach, które zaprzeczały 
jakimkolwiek próbom porozumienia, w czasach, które 
z „napuszczania” jednych na drugich uczyniły operatyw-
ny instrument zniewolenia, a jednak także w tych czasach, 
które wypielęgnowały najpiękniejsze formuły braterstwa 
polsko-żydowskiego...

Franciszka Arnsztajnowa myślała, czuła i pisała, 
a może i modliła się jak rodowita Polka... A jednak – 
mimo namowy przyjaciół, którzy dostrzegali ten jej pol-
sko-katolicki profil – nie zdecydowała się na chrzest 
i całkowite przejście na tę, zdawać by się mogło, logicz-
ną dla niej stronę życia społecznego; podobno mówiła, 
że jako chrześcijanka nie mogłaby znaleźć miejsca wiecz-
nego spoczynku obok swych ukochanych na cmentarzu 
żydowskim w Lublinie – obok matki, ojca, męża, syna... 
Została do końca życia Żydówką i wraz z polskimi Ży-
dami poszła na śmierć

...jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.

Józef Franciszek Fert

Koncert Jankiela. Pocztówka z roku 1922
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3 listopada 1918 r. zakończyła się w Lublinie, for-
malnie i faktycznie, okupacja austriacka. Miasto było 
wolne i nawet posiadało polską władzę państwową. Spra-
wował ją Juliusz Zdanowski, ziemianin z powiatu mie-
chowskiego, komisarz rządu polskiego na okupację 
austriacką, mianowany przez warszawski rząd Świeżyń-
skiego, rząd powołany rzez Radę Regencyjną Królestwa 
Polskiego. Zdanowski, podobnie jak Świeżyński, był pro-
minentnym działaczem narodowej demokracji, która, 
wsparta przez Radę Regencyjną, usiłowała objąć władzę 
w wyzwalającej się z obcego panowania Polsce. Obóz na-
rodowy nie był jednakże jedynym liczącym się pretenden-
tem do władzy w przyszłym państwie polskim. Jego głów-
nym rywalem był obóz niepodległościowy, którym, wobec 
aresztowania przez Niemców Józefa Piłsudskiego, kiero-
wał tajny Konwent Organizacji A. Na jego czele stał puł-
kownik Legionów Edward Rydz-Śmigły, jednocześnie ko-
mendant Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), która 
okazała się istotnym, być może najważniejszym czynni-
kiem militarnym w przejmowaniu władzy w Lublinie i na 
terenie byłej już okupacji austriackiej.

Komisarz Zdanowski przejął administrację od zarzą-
du okupacyjnego, łącznie z urzędnikami-Polakami, za-
przysiężonymi na wierność „królewsko-polskiej” władzy 
jeszcze w obecności ostatniego generalnego gubernatora, 
Chorwata gen. Antona Lipošćaka. Już 2 listopada stu kil-
kudziesięciu oficerów Polaków i około ośmiuset żołnie-
rzy polskiej narodowości z c. i k. armii złożyło na placu 
przed katedrą przysięgę na wierność Radzie Regencyjnej1. 
3 listopada taką przysięgę złożył także płk Rydz Śmigły. 
W tym ostatnim przypadku sprawa była o tyle zaskaku-
jąca, że to komendant POW wieczorem 1 listopada prze-
wodniczył w Warszawie naradzie kierownictwa obozu nie-
podległościowego. Podjęto wówczas decyzję o powołaniu 
w Lublinie ponadzaborowego, galicyjsko-królewiackiego 
rządu, złożonego z socjalistów i ludowców, funkcjonują-
cego do czasu powrotu do kraju Piłsudskiego. W dodat-
ku 3 listopada Zdanowski wiedział już o przygotowywa-
nym zamachu stanu. Obaj politycy spotkali się w tym 
1 M. Sobieraj Organizacja władz wojskowych na Lubelszczyźnie i Podlasiu w la-
tach 1918-1921 W: Chełmskie prace historyczne t. 2, cz. 1, Chełm 1995.

dniu. Rydz-Śmigły zadeklarował gotowość do współpra-
cy ze Zdanowskim i złożenia przysięgi na wierność Ra-
dzie Regencyjnej w zamian za stanowisko dowódcy wojsk 
polskich na terenie byłej okupacji austriackiej. Zdanow-
ski, po telefonicznych konsultacjach z premierem Świe-
żyńskim i szefem sztabu generalnego wojsk podległych 
Radzie Regencyjnej, gen. Tadeuszem Rozwadowskim zgo-
dził się na warunki komendanta POW, który w dodatku 
oświadczył, że nazajutrz zostanie zaprzysiężona cała or-
ganizacja. Ostatecznie sprawę miał załatwić gen. Rozwa-
dowski, którego przyjazdu do Lublina oczekiwano w naj-
bliższych dniach.

Wydawało się, że Zdanowski posiadał pełnię władzy nie 
tylko w Lublinie, ale i na na terenie byłej okupacji. Mia-
nował komisarzy powiatowych, w Lublinie miał do dys-
pozycji kadrę urzędników byłego zarządu okupacyjnego, 
wprawdzie nadal w austriackich mundurach, ale wkrót-
ce mieli oni otrzymać maciejówki z orzełkiem, zresz-
tą orzełka można było kupić w lubelskich sklepach2. Do 
tego blisko tysiąc zaprzysiężonych Polaków z byłej c. i k. 
amii i wprawdzie znienawidzona, ale sprawna i groźna 
pookupacyjna żandarmeria. Miała do tego dojść jeszcze 
zaprzysiężona 4 listopada POW, którą sam Zdanowski 
traktował jako „egzekutywę”, zwłaszcza w terenie. Funk-
cjonowała kolej i poczta, zapewniając stały kontakt z cen-
tralą w Warszawie.

Tymczasem w opinii Zdanowskiego sytuacja była wręcz 
rozpaczliwa. „[…] gdym się znalazł w głównej kwaterze, 
ogarnęło mnie rozczarowanie. Bezgłowie zupełne, tłum 
oficerów bez żadnej organizacji. Wiadomości zewsząd, 
że tu i ówdzie zaczyna się rabunek składów i nigdzie ani 
jednego żołnierza do użycia na posterunek lub wartę. 
POW nie stanęła do pomocy. Dowborczyków3 zaledwie 

2 Szerzej o działalności Zdanowskiego: J. Lewandowski Juliusz Zdanowski – ko-
misarz generalny rządu polskiego na okupację austriacką W: Lublin w dziele od-
zyskania niepodległości Polski. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez 
Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988 pod redakcją Wiesława Śladkowskie-
go Lublin 1989, s. 113-119. Zob. też: K. Brończyk Okruchy wspomnień Fragment 
(wstępem i przypisami opatrzył Maciej Sobieraj) W: Kościół. Społeczeństwo. Kul-
tura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesię-
ciolecia pracy naukowej i dydaktycznej Lublin 2004, s. 614
3 Byli żołnierze korpusów polskich w Rosji, na ogół zwolennicy narodowej 
demokracji.

Lublin,
poranek 7 listopada 1918 r.

Jan 
Lewandowski



n u m e r  7  ( 9 1 )  n u m e r  s p e c j a l n y  2 0 1 8  •  2 7

kilkudziesięciu, zaprzysiężeni żołnierze znikali jak kamfo-
ra, a jedynym oparciem świeżo zorganizowana Straż Bez-
pieczeństwa Publicznego, złożona naprędce z niewiado-
mo kogo z dobraniem do pomocy młodzieży szkolnej do 
lat 15 […]. Zapowiedziani delegaci z ministerstw, mimo 
ciągłego telefonowania nie przyjeżdżali. Wojska jak nie 
było, tak nie było”4.

Wojsko, którego „nie było” to batalion podległej Ra-
dzie Regencyjnej Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Weh-
rmacht), jedynej sprawnej formacji wojskowej jaką rząd 
warszawski dysponował. Tymczasem 4 listopada nie było 
już „rządu warszawskiego”. W operetkowym zamachu sta-
nu, najpierw premier Świeżyński „obalił” Radę Regencyj-
ną, a następnie podpisał udzielona mu przez regentów 
dymisję.5

4 J. Zdanowski Dziennik rękopis nr 7862 w Bibliotece Polsskiej Akademii Umie-
jętności w Krakowie, t. 2, s. 6.
5 J. Pajewski Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 Warszawa 1978, s. 282

Nie wzmacniało to pozycji Zdanowskiego, zwłaszcza, 
że według jego słów „Zamęt jaki panował przez 3, 4 i 5-go 
był nie do opisania […] Na wszystkie strony wołano o siły 
fachowe, o posterunki, o warty. Wszędzie ludzi brakowa-
ło […]. Rozgardiasz, jaki widać było w głównej kwaterze, 
panować musiał i na prowincji […]. Ze wszystkich stron 
dochodziły wieści, że POW wzięła w ręce całą inicjatywę 
w powiatach i że bez porozumienia się z nią próżno my-
śleć o utrzymaniu ładu i rządu.”6

5 listopada zjawił się wreszcie, oczekiwany jak zbawie-
nie Rozwadowski, a wraz z nim II batalion 2 pułku pie-
choty Polskiej Siły Zbrojnej. 35 oficerów, 670 szeregowych, 
18 koni i 5 wozów. Batalionem dowodził mjr Mieczysław 
Smorawiński, ale do Lublina zjechał także sztab 2 pułku 
z jego dowódcą ppłk. Ferdynandem Zarzyckim. W świ-
cie Rozwadowskiego był jeszcze gen. Kajetan Olszewski, 

6 J. Zdanowski op. cit., t. 2, s. 10

Odezwa Juliusza Zdanowskiego.
Komisarza Generalnego Rządu Polskiego
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były dowódca Brygady Strzelców Polskich w ramach armii 
carskiej, gen. Marian Januszjtis, były legionista, a wówczas 
szef sztabu Inspektoratu Wyszkolenia Polskiej Siły Zbroj-
nej, skonfliktowany ze zwolennikami Piłsudskiego i ksią-
żę Franciszek Radziwiłł dyrektor komisji wojskowej w jed-
nym z rządów Rady Regencyjnej. Ekipa była znacząca, co 
świadczy o tym jaką wagę przywiązywała Rada Regencyj-
na do wydarzeń w Lublinie.

Wizyta Rozwadowskiego nie spełniła oczekiwań komi-
sarza Zdanowskiego. Wbrew wcześniejszym ustaleniom 
Rozwadowski nie zatwierdził Rydza-Śmigłego na stano-
wisku dowódcy wojsk polskich na terenie byłej okupacji 
austriackiej, wyznaczając mu stanowisko „dowódcy siły 
zbrojnej czynnej na froncie wschodnim”. Oznaczało to nic 
innego jak pozbycie się z Lublina i terenu byłej okupacji 
rywala do władzy. Zgoda komendanta POW na decyzje 
gen. Rozwadowskiego, była zatem tylko robieniem dobrej 
miny do złej gry, zwłaszcza, że przygotowania do utworze-
nia nowego rządu wkraczały już w decydującą fazę7.

W podwójnie niezręcznej sytuacji znalazł się Zdanow-
ski, który zapewniał Rydza Śmigłego, że działał w dobrej 
wierze i stawiał do dyspozycji gotowość do rezygnacji ze 
stanowiska. W odpowiedzi usłyszał, że jego rozmówca nie 
wątpił w jego dobre intencje, a sprawę ewentualnej dymi-
sji odłożył do następnej rozmowy8.

Dowódcą Lubelskiego Okręgu Wojskowego został gen. 
Olszewski, a jego szefem sztabu ppłk Stefan Pasławski, 
współdziałający ze Zdanowskim przy przejmowaniu wła-
dzy z rąk zarządu okupacyjnego.

Zainteresowanie mieszkańców Lublina wzbudził ba-
talion Polskiej siły Zbrojnej, mający stanowić militar-
ne zaplecze Zdanowskiego. Wkrótce po zakwaterowaniu 
w okolicach dworca kolejowego, zaprezentował się w cen-
trum miasta. „Ziemia Lubelska” z 6 listopada, w notatce 
„Defilada” informowała:

„Wczoraj w południe przed gen. Rozwadowskim i gen. 
Lipošćakiem odbyła się defilada 2 batalionu 2 pułku pie-
choty oraz artylerii. Obaj generałowie wygłosili okolicz-
nościowe, gorące przemówienia.

Przybyłe oddziały odznaczają się świetną prezencją, 
znać na nich znakomite wyszkolenie wojskowe oraz do-
skonałe wyekwipowanie.”

Było to nic innego jak ostentacyjna manifestacja siły, 
a obecność ostatniego generalnego gubernatora miała 
chyba świadczyć o ciągłości i legalności władzy.

Pobyt generała Rozwadowskiego obejmował jeszcze po-
ufne „zebranie znanych obywateli miasta” w Radzie Miej-
skiej. Uczestnikom przedstawiono generała Olszewskiego. 

7 J. Lewandowski Walka o władzę w Lublinie w październiku i listopadzie 1918 r. 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F, 1978/1979, vol. 33/34, 
s. 125
8 J. Zdanowski op. cit., t. 2, s. 15-16

Wieczorem w Klubie Polskim, grupującym członków na-
rodowej demokracji, ziemianie urządzili bankiet na cześć 
gen. Rozwadowskiego. Jeden z jego uczestników, Ryszard 
Wojdaliński, redaktor endeckiego „Głosu Lubelskiego” 
tak wspominał to spotkanie: „Ustawiono dwa stoły: jeden 
wzdłuż najdłuższej ściany konferencyjnej na kilkadziesiąt 
osób i drugi, znacznie mniejszy w tej samej sali dla osób 
dwudziestu kilku. Przy głównym stole zasiedli gen. Roz-
wadowski z adiutantami i ppłk Pasławski […] oraz sami 
ziemianie, niektórzy z żonami. Panie były pięknie ubrane 
i przeważnie bardzo ładne. Był to, zdaje się ostatni w Pol-
sce bankiet, na którym ziemianie czuli swoją wagę i wy-
stępowali w roli głównych gospodarzy kraju.

Przy mniejszym stole zasiedli przedstawiciele miasta 
[…]. Rozpoczęły się ttoasty, które wygłosili po kolei: kom. 
Zdanowski, Antoni hr. Rostworowski, Kazimierz Fuda-
kowski i inni. Odpowiedział im bardzo ładnie gen. Roz-
wadowski […] Po nim przemawiało jeszcze kilku ziemian. 
Uderzyło mnie, że wszyscy oni bez wyjątku, prawdopo-
dobnie ze względów kurtuazyjnych, wznosili toasty wy-
łącznie na cześć Rad Regencyjnej, wojska warszawskie-
go, gen. Rozwadowskiego i obrońców Lwowa, ale nikt 
nie wspomniał ani słowa o Polskim Komitecie Narodo-
wym w Paryżu.”9 Jedyną osobą spoza środowiska ziemiań-
skiego, która wzniosła toast, „...na cześć Polskiego Komi-
tetu Narodowego z Romanem Dmowskim na czele, na 
cześć armii Hallera, na cześć obrońców Lwowa...” był au-
tor wspomnień. Nie spotkało się to z dobrym przyjęciem, 
zarówno ze względu na treść, jak i na formę wystąpienia. 
Przebieg bankietu świadczy o rozdźwięku wewnątrz lubel-
skiego środowiska narodowego między grupą ziemiańską, 
a inteligencją miejską.

6 listopada walka o władzę w Lublinie i byłej okupacji 
austriackiej, a w szerszym wymiarze o kształt ustrojowy 
państwa polskiego weszła w decydująca fazę. Na wiecu ro-
botniczym w teatrze „Rusałka” podjęto rezolucję o obale-
niu rządów Rady Regencyjnej i powołaniu rządu Republi-
ki Ludowej. Dla poparcia rezolucji proklamowano w dniu 
następnym strajk powszechny oraz manifestację robotni-
czą od Placu Bychawskiego do Śródmieścia. W mieszka-
niu Władysława Kunickiego, działacza PPS i dyrektora 
żeńskiej szkoły handlowej spotykali się lubelscy i poza-
lubelscy organizatorzy przewrotu. Tekst manifestu został 
uzgodniony przez Tadeusza Hołówkę (PPS) i Stanisława 
Thugutta (PSL). Aresztowano lub internowano gen. Ol-
szewskiego, ppłka Pasławskiego, komisarza Zdanowskiego 
(który już wieczorem 6 listopada na żądanie Rydza-Śmi-
głego złożył dymisję, ale miał funkcjonować do czasu mia-
nowania następcy) i komendanta Straży Bezpieczeństwa 

9 R. Wojdaliński Wspomnienia lubelskie z lat 1914-1918 Rękopis nr 2199 zbio-
rach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 
k. 172
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Publicznego Niecięgiewicza. Zajęta została poczta oraz 
dworzec kolejowy. Około 4 w nocy Thugutt i Medard Do-
wnarowicz udali się do Obozu Południowego, aby po-
zyskać dla nowego rządu byłych żołnierzy austriackich, 
którzy złożyli przysięgę Radzie Regencyjnej. O wpół do 
szóstej rano zaprzysiężono na wierność nowemu rządo-
wi oddziały POW.

Pozostała kwestia batalionu PSZ, z którą poważnie li-
czyli się organizatorzy zamachu, dlatego też w nocy ob-
sadzono most na Bystrzycy załogą z karabinami maszy-
nowymi, a robotnikom pobliskich fabryk rozdano broń, 
tworząc z nich milicję robotniczą. Po drugiej stronie rze-
ki okopali się żołnierze PSZ. Na placu Bychawskim orga-
nizatorzy zamachu postanowili zorganizować wiec i ma-
nifestację robotniczą, która miała sparaliżować aktywność 
oddziałów Polnische Wehrmacht.

Sytuacja nad Bystrzycą została rozładowana pokojowo. 
Oficerowie PSZ, dawni żołnierze legionowi, wraz z do-
wódcą pułku ppłk. Zarzyckim nie nocowali w koszarach, 
a na mieście i tam zostali pozyskani na rzecz nowego rzą-
du, a sam dowódca miał już złożyć przysięgę na wierność 
nowemu rządowi, którego proklamacja i manifest wisiały 
na ulicach Lublina. Żołnierze Polskiej siły zbrojnej wró-
cili na kwatery10.

Bardziej dramatycznie wyglądała sytuacja na placu By-
chawskim. Według wspomnień organizatora wiecu, Wła-
dysława Uziembły wydarzenia miały następujący prze-
bieg: „O świcie byłem już na placu Bychawskim […]. Gdy 
spostrzegłem, że w okolicznych bramach domów i na uli-
cach zbiera się coraz więcej robotników, wówczas zawo-
łałem kilku towarzyszy; wyszliśmy razem na balkon nad 
Kuchnią Robotniczą i rozwinęliśmy czerwony sztandar. 
Na ten sygnał plac zaczął się szybko zapełniać. Tu i ówdzie 
przemykali robotnicy z karabinami, by w lokalu Kuchni 
Robotniczej przypiąć czerwone opaski na lewym ramie-
niu. Tłum szybko wzrastał.

[…] Po chwili spostrzegłem, że od ulicy Kolejowej na 
plac wmaszerował oddział Wehrmachtu. Oficer tego od-
działu wezwał zgromadzonych na placu do rozejścia się, 
uformował swój oddział w dwuszereg i zakomenderował 
»gotuj broń«. Z tłumu padły gwizdy i okrzyki oburzenia, 
a pewien robotnik wyskoczył naprzeciw skierowanym do 
tłumu bagnetom i rozdzierając koszulę na piersiach zawo-
łał tragicznym głosem »Będziesz strzelał sk-synu do Po-
laków! Strzelaj w pierś swojego ojca«. Jeden z żołnierzy 
opuścił broń i wyszedł z szeregu a za nim drugi. Dotych-
czas prosta, zwarta linia żołnierzy zafalowała. Oficer, który 
zrazu wyjął rewolwer, zobaczył, że jego komenda »bacz-
ność« nie skutkuje. Zakomenderował więc ustawienie się 

10 W sposób nieco humorystyczny wydarzenia na moście na Bystrzycy przedsta-
wił w późniejszych wspomnieniach ich świadek Kazimierz Brończyk . K. Broń-
czyk, op. cit., s. 617-620

w czwórki i – »odmarsz do koszar«. Odmarszowi żołnie-
rzy towarzyszyły triumfalne okrzyki tłumu: »Niech żyje 
Polska Ludowa«”.11

Napięcie związane z wydarzeniami na obrzeżach mia-
sta było widoczne także w centrum. Inny świadek wyda-
rzeń z poranka 7 listopada, doskonały znawca lubelskich 
okupacyjnych realiów, były szef sztabu c. i k. Generalne-
go Gubernatorstwa, płk Artur Hausner, wówczas już prze-
wodniczący Rady Żołnierskiej Niemców Austriackich, tak 
przedstawił w swoim diariuszu, sytuację w centrum miasta:

„7 listopada. Czwartek. Kiedy rano opuszczam swoje 
mieszkanie [na ul. Niecałej – JL] spotykam sierżanta Kle-
ina. […] Radzi mi nie wychodzić na ulicę, wybuchła nowa 
rewolucja, robotnicy zagarnęli całą władzę, na ulicy stoją 
gotowe do strzału karabiny maszynowe i wzniesiono ba-
rykady […] Istotnie, ulice są jak wymarłe: widzi się tyl-
ko tu i tam parę dziwnych postaci, albo pędzące skądś 
auto z czerwonym sztandarem. Przed hotelem »Victoria« 
[róg Krakowskiego Przedmieścia i Kapucyńskiej – JL] sto-
ją na posterunku dwaj osobliwi czeladnicy z karabinami, 
poczta i telegraf są obsadzone przez takich samych ludzi. 
Plac przed budynkiem MGG, [Generalne Gubernatorstwo 
Wojskowe – JL]na którym właśnie w ostatnich dniach pa-
nował tak duży ruch, jest pusty. […] Przy wejściu do daw-
nego Oddziału Sztabu Generalnego stoi na posterunku 
bosy człowiek, który nienagannie prezentuje broń i po-
zwala mi wejść.”12

Niepodległościowy „Komunikat”, pełniący rolę niefor-
malnego organu rządu Daszyńskiego, tak z kolei charak-
teryzował ten poranek:

„O godzinie 9-tej rano było już wiadomo, że wszelkie 
groźne przeszkody zostały usunięte i że władza przeszła 
niepodzielnie w ręce nowego rządu […]. Konni kurierzy 
galopowali ulicami, co chwilę przechodził oddział uzbro-
jony, w strojach cywilnych, przejeżdżały wozy mające za 
straż nieraz młodziutkich chłopców z karabinami. Na 
ulicach spotykało się co chwilę uzbrojonych robotników 
z czerwoną przepaską Milicji Ludowej. Oddziały Polskiej 
Organizacji Wojskowej w pełnym pogotowiu w swych 
punktach zbornych. Uderzają wyglądem i dzielną posta-
wą oddziały chłopskie.”13

„Wszystkie groźne przeszkody zostały usunięte” w nocy 
z 6 na 7 i rankiem 7 listopada, zatem wieczorem mogło 
się odbyć inauguracyjne posiedzenie Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej, pierwszego rządu 
Niepodległej.

Jan Lewandowski

11 W. Uziembło Wspomnienia 1900-1939 Warszawa 1963, s. 191.
12 A. Hausner Die Polenpolitik der Mittelmächte und die österreichiscg-ungarische 
Militärverwaltung in Polen während der Weltkrieges Wien 1935, s. 314 (Tłum. JL)
13 „Komunikat” z 9 listopada 1918 r.
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Do Ludu polskiego! Robotnicy, włościanie i żołnie-
rze polscy! Nad skrwawioną i umęczoną ludzkością 
wschodzi zorza pokoju i wolności. W gruzy walą się rzą-
dy kapitalistów, fabrykantów i obszarników, rządy mili-
tarnego ucisku, i społecznego wyzysku mas pracujących. 
Wszędzie lud pracujący dochodzi do władzy. I nie zaświ-
ta lepsza dola nad narodem polskim, jeżeli rdzeń i olbrzy-
mia jego większość, lud pracujący, nie ujmie w swoje ręce 
budowy podwalin naszego życia społecznego i państwo-
wego. Nie może losem narodu polskiego nadal kierować 
Rada Regencyjna, przez obce i wrogie czynniki nam na-
rzucona, która swoją ugodową i reakcyjną polityką, od-
dając jednocześnie niemal dyktatorską władzę w ręce au-
stryackiego żołdaka, Rozwadowskiego, pcha naród polski 
ku przepaści.

Ludu polski! Polski chłopie i robotniku!
Jeżeli chcesz zając należne ci miejsce w rodzinie wol-

nych narodów jeżeli chcesz sam być gospodarzem na 

swojej własnej ziemi, to musisz w swoje ręce ująć władzę 
w Polsce, musisz sam budować gmach niepodległej i zjed-
noczonej Ludowej Rzeczypospolitej polskiej.

W przekonaniu, iż sprostasz temu wielkiemu a świę-
temu zadaniu, z polecenia ludowych i socyalistycznych 
stronnictw b. Królestwa i Galicyi ogłaszamy się za Tym-
czasowy Rząd Ludowy Polski i do chwili zwołania Sejmu 
ustawodawczego władzę całkowicie i niepodzielnie obej-
mujemy, ślubując sprawować ją sprawiedliwie ku dobru 
i pożytkowi ludu i państwa polskiego, nie cofając się jed-
nak przed surową i bezwzględną karą wobec tych, któ-
rzy nie zechcą uznać w Polsce władzy demokracji pol-
skiej. Jako tymczasowy rząd ludowy polski postanawiamy 
i ogłaszamy poniższe prawa, obowiązujące cały naród pol-
ski od chwili wydania niniejszego dekretu:

1) Państwo polskie, obejmujące sobą wszystkie ziemie, 
zamieszkałe przez lud polski, z własnem wybrzeżem mor-
skiem stanowić ma po wszystkie czasy Polską Republi-
kę Ludową, której pierwszego prezydenta obierze Sejm 
ustawodawczy;

2) Rada Regencyjna, działająca na szkodę nardu pol-
skiego z dniem dzisiejszym z woli ludu polskiego przestaje 

istnieć. W razie, gdyby Rada Regencyjna oraz rząd, przez 
nią stworzony, tej woli ludu polskiego nie chciały się pod-
dać, ogłoszone będą za wyjęte z pod prawa. Ściganie i uję-
cie w ręce naszych władz wykonawczych będzie obowiąz-
kiem każdego obywatela państwa polskiego;

3) Istniejącemu obecnie w Warszawie prowizoryczne-
mu rządowi urzędniczemu rozkazujemy niniejszem na-
tychmiast podporządkować się nam i sprawować swe 
funkcye aż do chwili otrzymania od nas bliższych instruk-
cji, w przeciwnym razie będą postawieni w stan oskarże-
nia przed trybunałem ludowym, którego skład i kompe-
tencye będą niebawem ogłoszone;

4) Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jesz-
cze w roku bieżącym na podstawie powszechnego bez 
różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego i pro-
porcyonalnego głosowania. Ordynacya wyborcza będzie 
ogłoszona w ciągu najbliższych kilku dni. Czynne i bierne 
prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu obywate-

lowi i obywatelce, mającym 21 lat skończonych;
5) Z dniem dzisiejszym ogłaszamy w Polsce całkowite 

polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich 
obywateli bez różnicy pochodzenia, wiary i narodowości, 
wolność sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, pochodów, 
zrzeszeń, związków zawodowych i strajków;

6) wszystkie w Polsce donacye i majoraty ogłaszamy 
niniejszym za własność państwową. Dla przeciwdziałania 
spekulacyi ziemią będą wydane osobne przepisy;

7) wszystkie lasy, zarówno prywatne, jak i dawne rządo-
we, ogłaszamy za własność państwową, sprzedaż i wyrą-
bywanie lasów bez specjalnego zezwolenia od chwili ogło-
szenia niniejszego dekretu jest wzbroniona;

8) w przemyśle, rzemiosłach i handlu wprowadzamy ni-
niejszym 8-godzinny dzień roboczy;

9) po ukonstytuowaniu się ostatecznym przystąpimy 
natychmiast do reorganizacyi na zasadach szczerze de-
mokratycznych rad gminnych, sejmików powiatowych 
i samorządów miejskich, jak również do organizowania 
po miastach i wsiach milicyi ludowej, kóreby zapewnia-
ły ludności ład i bezpieczeństwo, a posłuch i wykonanie 
zarządzeń naszych organów wykonawczych i należyte 

Manifest Tymczasowego
Republiki Polskiej
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postawienie sprawy aprowizacyi ludności. Zapewnienie 
jej niezbędnych po taniej cenie artykułów spożywczych 
uważamy za jeden z pierwszych naszych obowiązków. 
W tępieniu zbrodniczej spekulacyi i ukrywania zapasów 
i w ułatwianiu dostarczania żywności oprzemy się na or-
ganizacyach samorządowych i społecznych.

Na sejm ustawodawczy wniesiemy projekty następują-
cych reform społecznych:

a) przymusowe wywłaszczenie i zniesienie wielkiej 
i średniej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu 
pracującego pod kontrolą państwową;

b) upaństwowienie kopalń, salin, przemysłu naftowe-
go, dróg komunikacyjnych, oraz innych działów przemy-
słu, gdzie się to da odrazu uczynić;

c) udział robotników w administracyi tych zakładów 
przemysłowych, które nie zostaną odrazu upaństwowione;

d) prawo o ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobo-
cia, chorób i na starość;

e) konfiskaty kapitałów, powstałych w czasie wojny ze 
zbrodniczej spekulacyi artykułami pierwszej potrzeby 
i dostaw dla wojska;

f) wprowadzenia powszechnego, obowiązkowego i bez-
płatnego świeckiego nauczania szkolnego.

Polaków, zamieszkałych na ziemiach b. Księstwa Li-
tewskiego, wzywamy, aby w braterskiej zgodzie z naroda-
mi litewskim i białoruskim dążyli do odbudowania pań-
stwa litewskiego w dawnych jego historycznych granicach. 
Polaków zaś ze wschodniej Galicyi i na Ukrainie do po-
kojowego załatwienia kwestyi spornych z narodem ukra-
ińskim, aż do ostatecznego ich uregulowania przez mia-
rodajne czynniki obu narodów.

Ludu polski! Te reformy polityczne i społeczne, które pra-
gniemy w życie wcielić, są najniezbędniejsze. Bez urzeczy-
wistnienia ich Polska nigdy nie dźwignie się z dzisiejszej nę-
dzy bezwładu i upokorzenia. Urzeczywistnieniu tych reform 
na obszarze całej Polski stoi na przeszkodzie to, iż część jej 
jeszcze znajduje się w posiadaniu rabujących ją i niszczących 
wojsk niemieckich. Dlatego też nie mamy w swoim składzie 
przedstawicieli Ludu z Poznańskiego, dlatego też chwilowo 
nie urzędujemy w Warszawie – stolicy Polski.

Wierzymy, iż lud niemiecki, który z takim trudem do-
chodzi u siebie w domu do władzy, rozkaże swym woj-
skom bezzwłocznie opuścić wszystkie ziemie polskie, 
odda nam naszych najlepszych obywateli z Piłsudskim na 
czele, jak również jeńców wymiennych i robotników, wię-
zionych dotychczas w Niemczech. Ale, gdyby wojska nie-
mieckie nie ustąpiły dobrowolnie z całej ziemi polskiej, 
to wezwiemy cię Ludu polski, abyś z bronią w ręku szedł 
ją uwalniać od niemieckiego najazdu, jednoczyć w całość 
państwową. Dlatego też organizowanie regularnej armii 
ludowej uważamy za jedno z najważniejszych i najpilniej-
szych naszych zadań. Wierzymy, że młodzież wiejska i ro-
botnicza z radością stanie w szeregach rewolucyjnej armii 
polskiej, z Ludu wyszłej, politycznych i społecznych praw 
Ludu pracującego broniącej, Rządowi ludowemu wiernie 
i całkowicie oddanej, jedynie jego rozkazom podległej.

Tworzenie tej armii wobec nieobecności Józefa Piłsud-
skiego, powierzamy jego zastępcy pułkownikowi I. Bry-

gady Legionów polskich, Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu.
Ludu Polski! Wybiła godzina twego czynu. Weź wiel-

kie dzieło wyzwolenia twej ziemi, przesiąkniętej po-
tem i krwią twych ojców i praojców w swe spracowane, 
mocne dłonie i przekaż następnym pokoleniom wielką 
i wolną, zjednoczoną Ojczyznę. Stań, jak jeden mąż, do 
czynu, nie poskąp wielkiemu dziełu wyzwolenia Polski 
i pracującego w niej człowieka ani mienia, ani ofiar, ani 
życia.

Was bratnie narody: litewski, białoruski, ukraiński, cze-
ski i słowacki wzywamy do zgodnego z nami współżycia 
i wzajemnego wspierania się w wielkiem dziele tworzenia 
związku wolnych i równych narodów.

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej:
Tomasz Arciszewski, Ignacy Daszyński, Medard Do-

wnarowicz, Gabryel Dubiel, Maryan Malinowski, Jędrzej 
Moraczewski, Tomasz Nocznicki, Juljan Poniatowski, 
Edward Rydz-Śmigły, Wacław Sieroszewski, Błażej Sto-
larski, Stanisław Thugutt, Wincenty Witos i Bronisław 
Ziemięcki.

Lublin – Kraków, dnia 7 listopada 1918.

Rządu Ludowego
z 7 listopada 1918
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Wybuch wojny w 1914 roku, która przeszła do hi-
storii po nazwą I wojny światowej, w której starły się ze 
sobą dwa bloki militarno-polityczne, państw centralnych 
z Ententą (państwa sprzymierzone), wyzwolił w naszym 
narodzie nowe nadzieje na odzyskanie niepodległości, bo 
oto definitywnie rozpadł się sojusz „trzech cesarzy” i do-
tychczasowi zaborcy zwarli się w wojennym uścisku. Już 
po roku zmagań na froncie wschodnim nastąpiła zmia-
na położenia politycznego ziem zaboru rosyjskiego czyli 
Królestwa Polskiego, po powstaniu styczniowym określa-
nego przez Rosjan Krajem Przywiślańskim. Po klęsce Ro-
sjan latem 1915 roku i ich wycofaniu się z Królestwa Pol-
skiego zostało ono podzielone przez państwa centralne 
na dwie strefy okupacyjne. Pierwsza niemiecka obejmo-
wała północną i środkową część Królestwa, a druga au-
stro-węgierska, którą dalej w skrócie nazywać będziemy 
austriacką, obejmowała jego południową część z takimi 
głównymi miastami jak: Lublin, Radom, Piotrków Try-
bunalski, Kielce, Dąbrowa Górnicza. Najwyższym orga-
nem austriackiej władzy okupacyjnej było cesarsko-kró-
lewskie Generalne Gubernatorstwo Wojskowe mieszczące 
się w Lublinie i mające swą siedzibę w Pałacu Radziwił-
łowskim przy Placu Litewskim. Los Królestwa podzieli-
ły ziemie guberni lubelskiej i chełmskiej, na które podzie-
lona była wówczas Lubelszczyzna. W granicach okupacji 
austriackiej znalazły się następujące jej powiaty: lubelski, 
lubartowski, puławski, janowski, chełmski, krasnostaw-
ski, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski i tomaszowski. 
Stanowiły one część cesarsko-królewskiego Generalnego 
Gubernatorstwa Wojskowego z siedzibą w Lublinie. Do 
niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa z siedzibą 
w Warszawie należały powiaty: łukowski, garwoliński, sie-
dlecki i sokołowski. Powiaty radzyński, włodawski, bial-
ski i konstantynowski były pod okupacją niemiecką, ale 
nie należały do Generalnego Gubernatorstwa, ale podle-
gały zarządowi niemieckiej Komendy Etapów „Ober-Ost”.

Przedłużająca się wojna, spowodowała, że państwa 
centralne okupujące ziemie zaboru rosyjskiego, chcąc 
wykorzystać potencjał wojenny zamieszkujących w nim 
Polaków, ogłosiły 5 listopada 1916 r. stworzenie z jego 
terytorium samodzielnej, dziedzicznej, konstytucyjnej 

monarchii, pozostającej w łączności z Niemcami i Au-
stro-Wegrami. Akt proklamujący tę decyzję w przypadku 
zwycięstwa państw centralnych nie dałby upragnionego 
suwerennego państwa polskiego, tym nie mniej spowo-
dował umiędzynarodowienie sprawy polskiej. Nie wda-
jąc się w analizę jak ewoluowała sprawa polska na are-
nie międzynarodowej w następnych latach wojny, oraz jak 
kształtowały się poglądy społeczeństwa polskiego na ten 
temat, ograniczymy się do konstatacji, że z perspektywy 
współczesnej jak również dla pokolenia Polaków żyjące-
go 100 lat temu najistotniejsze wydarzenia, które zaważy-
ły na późniejszych losach narodu miały miejsce jesienią 
1918 roku, a w szczególności na przełomie października 
i listopada tego roku. Przyniosły one po 123 latach niewo-
li upragnioną wolność i zrzucenie panowania zaborców. 
W rok ten wkraczaliśmy niepewni dalszych losów, nie-
pewni kiedy skończy się wojna i jakie będą jej wyniki dla 
sprawy polskiej. 1 stycznia 1918 roku witając Nowy Rok 
nasi pradziadowie nie mieli nadziei, że za dziesięć miesię-
cy staną wobec zadania budowy niepodległego państwa. 
Sytuacja międzynarodowa i na froncie wojennym istnie-
jąca w początku roku nie zwiastowała jej szybkiego końca 
i pomyślnego dla nas rozwiązania sprawy naszej niepod-
ległości. Wydawało się, że Europa Środkowo-wschodnia, 
w tym ziemie polskie, stanie się regionem dominacji nie-
mieckiej. Wydarzenia w Rosji, najpierw rewolucja luto-
wa, a następnie objęcie w niej władzy przez bolszewików, 
spowodowały co prawda upadek carskiego zaborcy, ale 
z drugiej umocnienie państw centralnych we wschodniej 
Europie, co znalazło wyraz w postanowieniach pierwsze-
go i drugiego pokoju brzeskiego. Zawarty 9 lutego trak-
tat z Centralną Radą Ukraińską włączał Ukrainę w stre-
fę wpływów państw centralnych i wcielał do połączonego 
z nimi sojuszem państwa ukraińskiego Chełmszczyznę 
i południową część Podlasia. Z byłego Królestwa Polskie-
go, a więc zaboru rosyjskiego do Ukrainy wcielano powiat 
tomaszowski i hrubieszowski, włodawski i bialski, prawie 
całe powiaty: zamojski, chełmski, radzyński i konstanty-
nowski, połowę biłgorajskiego i część krasnostawskiego. 
W zamian Ukraina miała dostarczyć milion ton zboża, co 
obciążało też mieszkających tam Polaków. 

Tymczasowy Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej 
w Lublinie

Stefan
Stępień



n u m e r  7  ( 9 1 )  n u m e r  s p e c j a l n y  2 0 1 8  •  3 3

Społeczeństwo polskie traktat brzeski uznało za kolejny 
rozbiór Polski i protestowało przeciwko niemu w różnej 
formie. Do dymisji podał się gabinet Kucharzewskiego, 
ale najbardziej znamiennym było wystąpienie przeciwko 
Austriakom II Brygady Legionów, dowodzonej przez puł-
kownika Józefa Hallera (bitwa pod Rarańczą 15/12 lute-
go). Połączył się z II Korpusem Polskim na Ukrainie, gdzie 
był atakowany przez posuwające się na wschód wojska 
niemieckie. Pod Kaniowem zmuszony został do kapitu-
lacji (11 V 1918). Inną formą były listy protestacyjne, po-
dawanie się do dymisji polskich urzędników administracji 
w okupacji austriackiej, a więc na Lubelszczyźnie, a tak-
że i w Galicji, oraz liczne strajki i manifestacje. 12 lute-
go1918 roku miały one miejsce między innymi w Lublinie. 
W trakcie urządzonej demonstracji spalono publicznie 
sztandar austriacki i portrety cesarza Karola i Wilhelma. 
Orientacja prohabsburska poniosła klęskę. 

Osłabiona wewnętrznie Rosja nie była w stanie utrzy-
mać swego terytorium. Podjęta na wschodzie przez Niem-
ców ofensywa zmusiła Lenina do zawarcia 3 marca pokoju 
z państwami centralnymi, na mocy którego Rosja rezy-
gnowała z wszelkich roszczeń wobec Polski, Litwy, Łotwy, 
Estonii, Białorusi i Ukrainy. Wojska niemieckie zajęły Poł-
tawę, Charków, Kijów, Krym, opanowały wybrzeża Morza 
Azowskiego aż po Rostów nad Donem. Niemcy wkracza-
li w realizację planu Mitteleuropy, zakładającego podda-
nie Europy Środkowo-Wschodniej ich wpływom poprzez 
system powiązanych z nimi niesuwerennych państewek. 
Polska ograniczona terytorialnie do części zaboru rosyj-
skiego miała być jednym z nich. 

Wiosną 1918 r. również z frontu zachodniego napły-
wały niepomyślne dla Polaków wieści. 21 marca 1918 r. 
Niemcy podjęli ofensywę we Francji i wydawało się, że 
w niedługim czasie mogą wkroczyć do Paryża, do które-
go podeszli na odległość 120 kilometrów. Z tej odległości 
wojska niemieckie ostrzeliwały stolicę Francji. Będący pod 
wrażeniem tej sytuacji galicyjski polityk - Władysław Le-
opold Jaworski, w swym dzienniku pod datą 25 i 27 mar-
ca wyrażał obawy, że Niemcy zajmą Francję i „podyktują 
światu pokój”1. Ofensywy niemieckie podejmowane w na-
stępnych miesiącach wiosenno-letnich, choć zahamowane 
przez wojska Ententy, spowodowały przesunięcie się linii 
frontu do rzeki Marny. 7 maja 1918 r. państwa centralne 
(wśród nich Turcja i Bułgaria) podzieliły się Rumunią, co 
wzmacniało ich potencjał. 

Początkiem 1918 roku miały też miejsce wydarzenia, 
które mogły osłabiać pesymistyczne nastroje Polaków 
i budzić nadzieje, że sytuacja się odmieni. Mimo osłabie-
nia koalicji Ententy odpadnięciem Rosji, (wyjście jej z ko-
alicji było akurat dla nas korzystne) jej siły powiększyły 
1 Cytuję za J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1980, 
s. 264

się w wyniku przystąpienia w kwietniu 1917 roku do woj-
ny po jej stronie Stanów Zjednoczonych. Mogła nas cie-
szyć mimo enigmatyczności sformułowań treść orędzia 
prezydenta USA Wodorowa Wilsona wygłoszonego 8 
I 1918 roku. W 14 punktowym programie pokojowym 
punkt 13 poświęcony był Polsce: „Należy stworzyć – gło-
sił on – niezawisłe państwo polskie, które winno obejmo-
wać terytoria zamieszkałe przez ludność niezaprzeczalnie 
polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny 
dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospo-
darczą oraz integralność terytorialną należy zagwaranto-
wać paktem międzynarodowym”2. Mimo nieprecyzyjności 
cytowanych sformułowań i możliwych różnych interpre-
tacji zawężających, np określenia dostęp do morza jako 
neutralizacja Wisły i prawa korzystania z portu gdańskie-
go, to orędzie miało duży wpływ na stanowisko mocarstw 
w sprawie polskiej, a także na postawę części polskich śro-
dowisk politycznych. 

Dobrą wiadomością dla Polaków była uchwała podjęta 
przez Najwyższą Radę Wojenną mocarstw sprzymierzo-
nych podjęta na konferencji 3 VI 1918 r. w Wersalu. Pre-
mierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch uznali w niej, że: 
„Utworzenie Polski zjednoczonej, niepodległej, z dostępem 
do morza, stanowi jeden z warunków trwałego i sprawie-
dliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie”3. Ozna-
czało to, że utworzenie niepodległej Polski stało się jed-
nym z celów wojennych państw Ententy.

Cel ten zaczął się przybliżać wraz z podjęciem przez 
państwa sprzymierzone kontrofensywy przeciwko pań-
stwom centralnym. Na zachodzie 18 lipca ruszyła pod 
dowództwem Ferdynanda Focha kontrofensywa wojsk 
francuskich, angielskich i amerykańskich, w której ma-
sowo użyto czołgów. Od tego momentu Niemcy znaleź-
li się w defensywie i permanentnie cofali się, by we wrze-
śniu znaleźć się w pozycji wyjściowej, którą stanowiła 
linia Zygfryda. Klęski ponosili także sojusznicy Niemiec, 
tj Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria. Ta ostatnia 30 wrze-
śnia została zmuszona do zawarcia rozejmu Państwom 
centralnym wyczerpywały się rezerwy gospodarcze i siły 
demograficzne, uniemożliwiając dalsze prowadzenie 
wojny. 4 października 1918 roku Austro-Węgry, Turcja 
i Niemcy zwróciły się z prośbą do prezydenta USA o roz-
poczęcie rokowań pokojowych na podstawie 14 punktów 
jego orędzia wygłoszonego 8 stycznia tego roku. Ozna-
czało to, że państwa centralne rezygnowały ze swych do-
tychczasowych planów rozwiązania sprawy polskiej i od-
dawały ją w ręce samych Polaków i zwycięskiej Ententy. 
2 Orędzie W. Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej, 1 styczeń 1918 r., Waszyngton, (w:) Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór 
dokumentów 1866-1925, pod red. H. Janowskiej i T. Jędruszczaka, Warszawa 
1984, s. 384. 
3 K.W. . Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumen-
ty 1912 – styczeń 1924, Warszawa – Kraków 1924, s. 118.
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Klęski ponoszone przez państwa centralne w ostatnich 
miesiącach wojny boleśniej odczula wielonarodowa mo-
narchia habsburska i wolność najpierw zawitała do Galicji, 
a następnie do będących pod okupacją austro-węgierską 
ziem Królestwa Polskiego. Posłowie polscy do parlamentu 
wiedeńskiego (Rady Państwa) powołali w dniu 28 X Pol-
ską Komisję Likwidacyjną, która za swoje zadanie uzna-
ła zrzucenie panowania austriackiego i ustanowienie 
swego nad nią zarządu. Pełniła funkcję rządu lokalnego, 
miała swoją siedzibę w Krakowie, a jej pracami kierował 
przywódca PSL „Piast” – Wincenty Witos. PKL powsta-
ła w wyniku porozumienia wszystkich nurtów życia po-
litycznego Galicji i składała się z polityków od lewicy po 
prawicę4.

Na procesy odbudowy państwowości polskiej, utworze-
nie rządu, któryby wprowadził Polaków w niepodległość 
istotne znaczenie miał układ stosunków politycznych na 
okupowanych przez Niemcy i Austro-Węgry ziemiach 
Królestwa Polskiego. Życie społeczno-polityczne było tu 
bardziej spolaryzowane niż w Galicji i scenariusz porozu-
mienia narodowego okazał się trudnym do realizacji. Na-
wet jeśli prowadzone były rozmowy na temat wspólnego 
rządu to uczestniczące w nich strony dążyły nie tyle do 
osiągnięcia kompromisu, co uzyskania przewagi w ewen-
tualnej koalicji. Zasadniczy wpływ na rozwój wydarzeń 
miały tu mechanizmy walki o władzę a nie współdziała-
nia. Na przełomie września i października 1918 roku, kie-
dy to walka o władzę weszła w fazę bezpośrednich przygo-
towań, rywalizowały ze sobą cztery podmioty polityczne, 
z których każdy składał się z kilku partii i organizacji. Były 
to: 1) Rada Regencyjna i będący jej zapleczem aktywiści 
zorganizowani w mało znaczących partyjkach, 2) Między-
partyjne Koło Polityczne, którego trzon stanowiła endecja, 
3) obóz lewicy niepodległościowej, 4) lewica rewolucyjna 
zorganizowana w Socjaldemokracji Królestwa Polskiego 
i Litwy (SDKPiL) i Polskiej Partii Socjalistycznej – Lewi-
ca (PPS-Lewica)

Rada Regencyjna była instytucją powołaną 15 paź-
dziernika na podstawie patentu cesarza Niemiec i Austrii 
z 12 września 1917 roku o ustanowieniu polskiej władzy 
państwowej. Była organem niesuwerennym, a więc na-
miastką polskiej władzy państwowej, której zwierzchno-
ści podlegało tylko sądownictwo i szkolnictwo. Tworzyli 

4 PKL składała się z 23 posłów do austriackiej Rady Państwa według następują-
cego klucza: 6 z PSL, 4 z Narodowej Demokracji, 4 z PPSD, 3 z Polskiego Stron-
nictwa Demokratycznego, 1 z Polskiego Stronnictwa Postępowego (Stronnictwa 
Postępowo-Demokratycznego), 1 ze Zjednoczenia Narodowego, 2 konserwaty-
stów, 1 ze Stronnictwa Katolicko-Ludowego i 1 przedstawiciel Śląska Cieszyń-
skiego. Przewodniczącym był W. Witos (PSL „Piast”), a do czteroosobowego 
Prezydium wchodzili ponadto Ignacy Daszyński PPSD), Aleksander Skarbek 
(endecja) i Tadeusz Tertil (PSP). Po odejściu z PKL Daszyńskiego Prezydium 
PKL przybrało 4 listopada następujący skład: W. Witos, Jędrzej Moraczewski 
(PPSD) , Józef Ptaś (endecja) i T. Tertil. PKL nie uznawała zwierzchności Rady 
Regencyjnej, odsyłając do Warszawy przysłanego przez nią komisarza, ani też 
rządu ludowego w Lublinie. 

ją arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, książę 
Zdzisław Lubomirski, pełniący wcześniej funkcję prezy-
denta Warszawy oraz były członek rosyjskiej Rady Pań-
stwa Józef Ostrowski. Społecznie reprezentowała usposo-
bione konserwatywnie warstwy posiadające, a jej zaplecze 
polityczne stanowili aktywiści zblokowani od lutego 1918 
roku w Związku Budowy Państwa Polskiego5. W grudniu 
1917 r. w oparciu o patent z 12 września Rada Regencyjna 
powołała pierwszy rząd z premierem Janem Kucharzew-
skim na czele; nominacja premiera wymagała zatwier-
dzenia okupantów. W jego gestii i podległego jej aparatu 
lokalnego, jak już zaznaczyliśmy wcześniej, pozostawa-
ły kwestie sądownictwa i szkolnictwa. Rada Regencyjna 
uważała, że jest jedyną legalną władzą i jako taka prede-
stynowana do spełnienia roli państwowotwórczej, zapra-
szając do koalicji rządowej dotychczasowych pasywistów. 
Obóz skupiony wokół niej najchętniej widziałby przyszłą 
Polskę państwem monarchicznym z niewiele zmienionym 
ładem społecznym. 

Drugą siłą na prawicy dążącą do uchwycenia władzy 
była narodowa demokracja, zwana endecją, zorganizowa-
na w Stronnictwie Narodowo-Demokratycznym. Kiero-
wała ona pasywistycznym Międzypartyjnym Kołem Po-
litycznym, do którego obok niej wchodziło Stronnictwo 
Polityki Realnej, Polska Partia Postępowa, Zjednocze-
nie Narodowe, Stronnictwo Chrześcijańskie Demokracji, 
Związek Niezależności Gospodarczej oraz grupa bezpar-
tyjnych działaczy skupiona wokół redakcji „Kuriera War-
szawskiego”. Formacja ta miała duże zasługi w promowa-
niu sprawy polskiej w społeczeństwach i rządach państw 
sprzymierzonych, a powołany przez nią Komitet Naro-
dowy Polski(KNP) był uznany przez nie za reprezentanta 
spraw polskich na arenie międzynarodowej. Obóz ten nie 
dysponował w kraju siłami o charakterze militarnym, na-
tomiast KNP podlegała Armia Polska we Francji. Struk-
tury organizacyjne partii należących do KNP nie były tak 
rozwinięte i zorganizowane jak ugrupowania lewicy nie-
podległościowej. KNP był główną siłą obozu polskiej pra-
wicy, której program zakładał konsolidację narodu wokół 
haseł zjednoczenia wszystkich ziem polskich i zachowania 
z pewnymi korektami istniejącego systemu społecznego. 

Szeroki wachlarz organizacji politycznych i wojskowych 
obejmował obóz niepodległościowy, albowiem wchodziły 
do niego partie reprezentujące robotników, chłopów i śro-
dowiska inteligencji. Robotników reprezentowała Polska 
Partia Socjalistyczna, chłopów Polskie Stronnictwo Ludo-
we Królestwa Polskiego, inteligencję Zjednoczenie Stron-
nictw Demokratycznych oraz Stronnictwo Niezawisłości 

5 Wchodziły do niego następujące organizacje: 1) Stronnictwo Narodowe gru-
pujące secesjonistów ze Stronnictwa Polityki Realnej, 2) Liga Państwowości Pol-
skiej, 3) Centrum Narodowe, 4) Polskie Stronnictwo Demokratyczne, 5) grupa 
działaczy bezpartyjnych, zwana profesorską 
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Narodowej. Forum współdziałania tych partii była struk-
tura nosząca nazwę Komisja Porozumiewawcza Stron-
nictw Demokratycznych. Siła tego obozu wynikała z fak-
tu posiadania własnej formacji zbrojnej w postaci Polskiej 
Organizacji Wojskowej, która liczyła około 20 tysięcy 
członków. Ponadto PPS miała jeszcze własne grupy zbroj-
ne nazywające się Pogotowie Bojowe. Internowanie przez 
Niemców Józefa Piłsudskiego, przywódcy obozu lewicy 
niepodległościowej, przyczyniło się do zwiększenia jego 
wpływów w społeczeństwie, czego wyrazem były proś-
by o jego uwolnienie wychodzące od różnych środowisk. 
Pod jego nieobecność kierownictwo poczynaniami lewi-
cy przybrało charakter kolektywny i znalazło się w gestii 
Konwentu Organizacji A. Wchodzili do niego przedsta-
wiciele wszystkich partii i organizacji lewicy niepodle-
głościowej. Sprawy wojskowe spoczęły w ręku Edwarda 
Rydza-Śmigłego – Komendanta Głównego POW, a zagad-
nienia polityczne w ręku socjalisty Jędrzeja Moraczew-
skiego, jednego z czołowych działaczy PPSD i posła do 
parlamentu wiedeńskiego. 

Należy podkreślić, że w odróżnieniu od wcześniej oma-
wianych obozów najsilniejsze człony tego obozu, a były 
nimi PPS, PSL i POW miały dobrze funkcjonujące struk-
tury organizacyjne, wzajemnie się uzupełniające – so-
cjaliści w miastach, ludowcy na wsi, a POW w różnych 
społecznościach. 

Lewica niepodległościowa łączyła program walki 
o zjednoczoną i wolną Polskę z programem daleko idą-
cych reform politycznych i społeczno-gospodarczych. 
Opowiadała się za Polską mającą ustrój demokratyczno-
-republikański, oparty na zasadzie suwerenności narodu, 
pięcioprzymiotnikowym prawie wyborczym, szerokim 
katalogu wolności i praw obywatelskich oraz silnych in-
stytucjach samorządu terytorialnego, gospodarczego i za-
wodowego. W sprawach reform społeczno-gospodarczych 
występowały rozbieżności ale nie przeszkadzały one wy-
pracowaniu kompromisu, że kwestie najbardziej konflik-
towe, takie np. jak reforma rolna, nacjonalizacja, stosunki 
przemysłowe, zostaną uregulowane przez Sejm Ustawo-
dawczy. W przedmiocie tworzenia rządu w obozie lewicy 
niepodległościowej funkcjonowały dwie koncepcje. We-
dług pierwszej z nich lewica niepodległościowa powinna 
w momencie załamania się państw centralnych przystą-
pić do uwolnienia Królestwa spod panowania okupan-
tów (przewidywano, że najpierw nastąpi to w okupacji 
austriackiej), utworzyć samodzielnie rząd ludowy (o wy-
raźnym profilu robotniczo-chłopskim) i przejąć władzę. 
Za tym scenariuszem działania opowiadała się PPS i PSL 
Królestwa Polskiego, które od 1 listopada 1918 roku zmie-
niło nazwę na PSL „Wyzwolenie” oraz pozostający pod 
ich wpływami członkowie POW. Druga koncepcja nie wy-
kluczała pierwszej, ale bazowała na założeniu iż należy 

dążyć do zawarcia porozumienia z innymi ugrupowania-
mi, w tym także pasywistyczną prawicą (endecją), a do-
piero w przypadku gdyby nie udało się go osiągnąć, po-
wołać rząd złożony tylko z lewicy. Miała ona zwolenników 
w prawym skrzydle POW (wśród piłsudczyków) i należą-
cych do tego obozu ugrupowaniach inteligenckich. 

W miarę zbliżania się wojny ku końcowi rosły siły le-
wicy rewolucyjnej zorganizowanej w SDKPiL oraz PPS 
– Lewicy. Wpływ na to miały dwa czynniki. Po pierwsze 
narastająca radykalizacja społeczeństwa, spowodowana 
pogarszającymi się warunkami egzystencjalnymi ludno-
ści, czyniła ją podatną na agitację rewolucyjną, a po dru-
gie do Królestwa napływała ogromna rzesza osób powra-
cających z Rosji, z których część będąc tam „zaraziła” się 
bolszewizmem. SDKPiL i PPS -Lewica dążyły do wywo-
łania w Polsce rewolucji i całkowitej zmiany systemu po-
litycznego i gospodarczego. W miejsce demokracji parla-
mentarnej miała być ustanowiona dyktatura proletariatu 
ujęta w system rad delegatów robotniczych, chłopskich 
i żołnierskich. Zasadniczą zmianą jaką projektowali prze-
prowadzić w ustroju gospodarczym, to dokonanie likwi-
dacji własności prywatnej i jej upaństwowienie. 

Po przedstawieniu głównych pretendentów do władzy 
spróbujmy przyjrzeć się podejmowanym przez nie dzia-
łaniom, rozpoczynając od Rady Regencyjnej. Jej strate-
gia zakładała zerwanie z polityką podległości okupantom 
i sukcesywne przejmowanie administracji przez rząd zło-
żony zarówno z aktywistów jak i dotychczasowych pasy-
wistów. Nie eliminowano z niego lewicy niepodległościo-
wej, ale rząd jako całość miał mieć charakter prawicowy. 
Powodzenie powyższego planu zależało od tego na ile Ra-
dzie Regencyjnej uda się zmienić jej postrzeganie przez 
społeczeństwo, albowiem powszechne było przekona-
nie, że jako instytucja powołana przez okupantów nie ma 
mandatu ani prawa decydować o przyszłych losach Pol-
ski. W końcu września gorączkowo poszukiwano roz-
wiązań i sposobów poprawy wizerunku Rady Regencyj-
nej, ale nie wyszły one poza fazę dyskusji i dopiero nota 
państw centralnych z prośbą o pokój złożona prezyden-
towi USA w dniu 4 października skłoniła do szybkiej re-
akcji. Regenci postanowili publicznie ogłosić, że zrywają 
więzy łączące Radę z okupantami, a jej aktywizm przejawi 
się w tworzeniu podstaw suwerennego państwa polskie-
go. W wydanym 7 października orędziu Do Narodu Pol-
skiego odwołując się do 14 punktów pokojowych prezy-
denta USA, deklarowała działanie na rzecz „utworzenia 
niepodległego państwa, obejmującego wszystkie ziemie 
polskie, z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą 
niezawisłością, jako też terytorialną nienaruszalnością, 
co przez traktaty międzynarodowe zagwarantowane bę-
dzie”. W dalszej części orędzia Rada Regencyjna dystansu-
jąc się od dotychczasowej polityki obozu aktywistycznego, 
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informowała Polaków, że rozwiązuje Radę Stanu i posta-
nawia zaraz powołać „rząd złożony z przedstawicieli naj-
szerszych warstw narodu i kierunków politycznych”. Rząd 
ten, przy współudziale przedstawicieli partii politycz-
nych, opracować miał, nie później jak w przeciągu mie-
siąca, ordynację wyborczą do sejmu, opartą na „szero-
kich zasadach demokratycznych”. Wybrany niezwłocznie 
na jej podstawie sejm, pełniący rolę konstytuanty, miał 
określić przyszły ustrój państwa6. Dalszym krokiem ma-
jącym świadczyć o stawaniu się Rady Regencyjnej orga-
nem niezależnym od Niemców był dekret z 12 październi-
ka, w którym stanowiła przejęcie władzy zwierzchniej nad 
Polskimi Siłami Zbrojnymi (Polnische Wehrmacht), dając 
temu wyraz w uchwalonej nowej rocie przysięgi7. 15 paź-
dziernika Rada Regencyjna ogłosiła, że do czasu zwołania 
sejmu konstytucyjnego będzie spełniała funkcję ustawo-
dawcy. Wydane przez nią rozporządzenia z mocą ustawy, 
kontrasygnowane przez Radę Ministrów, miały być przed-
łożone do zatwierdzenia sejmowi na jego pierwszym po-
siedzeniu, bowiem w przeciwnym razie utracą swą moc 
prawną8

Orędzie Rady Regencyjnej z 7 X zostało odebrane 
w różny sposób przez poszczególne środowiska politycz-
ne. Ugrupowania prawicowe widziały w nim szansę na 
konsolidację narodową, choć jednocześnie w kręgach kie-
rowniczych Koła Międzypartyjnego miano pewne obawy, 
czy nie osłabi to pozycji endecji w staraniach o władzę. 
Krytyczny stosunek zajęła lewica niepodległościowa na 
obszarze byłego Królestwa Polskiego. Lubelski Okręgo-
wy Komitet Robotniczy PPS w dniu 9 października wy-
dał odezwę, w której domagał się ustąpienia Rady Regen-
cyjnej, zwołania Konstytuanty i powołania przez lewicę 
rządu ludowego. „Ani chwili dłużej – brzmiał jej fragment 
– nie może rządzić haniebna trójca Rady Regencyjnej!. 
Żądamy jej ustąpienia. Potrafimy stworzyć sami Tymcza-
sowy Rząd Ludowy”9. Odpowiedzią PPS w skali całego 
Królestwa był strajk powszechny przeprowadzony w dniu 
14 października, który miał do spełnienia dwie funkcje. 
Po pierwsze chciano pokazać klasie robotniczej, że socja-
liści negatywnie odnoszą się do okupantów i próbującej 
zmienić swój wizerunek Rady Regencyjnej, a po drugie 
6 Rada Regencyjna do Narodu Polskiego, Warszawa, 7 października 1918 r. (w:) 
K.W. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 
19121 – styczeń 1924, Warszawa – Kraków 1924, s. 122.
7 Brzmiała ona następująco: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że Oj-
czyźnie mojej, Państwu Polskiemu i Radzie Regencyjnej jako tymczasowej za-
stępczyni przyszłej Władzy Zwierzchniej Państwa Polskiego, na lądzie i wodzie 
i w powietrzu i na każdym miejscu wiernie i uczciwie służyć będę, że będę prze-
łożonych swych i dowódców słuchał, dawane mi rozkazy i przepisy wykonywał 
i w ogóle tak się zachowywał, abym mógł żyć i umierać jako mężny i prawy żoł-
nierz polski”. K.W. Kumaniecki, op. cit., s. 123 
8 Ibidem, s. 123
9 Odezwa Lubelskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socja-
listycznej, 9 października 1918 r. (w:) M. Ryba, Środowiska i ugrupowania poli-
tyczne na Lubelszczyźnie 1914-1918, Lublin 2007, s. 459. 

wpłynąć w ten sposób na stanowisko pokrewnej sobie ga-
licyjskiej PPSD i swych partnerów z Komisji Porozumie-
wawczej Stronnictw Demokratycznych, aby nie przyjęli 
czasem propozycji wejścia do zapowiadanego w odezwie 
rządu10.

Celem ułatwienia Radzie Regencyjnej powołania za-
powiadanego w orędziu rządu o szerokiej podstawie po-
litycznej, podał się do dymisji urzędujący premier Jan 
Kucharzewski. Przedsięwzięcie to okazało się jednak za-
daniem trudniejszym niż przewidywano. Dotychczasowi 
aktywiści nie mogli liczyć nie tylko na udział ugrupowań 
lewicy niepodległościowej, ale też mieli trudności z doga-
daniem się z prawicowym Międzypartyjnym Kołem Po-
litycznym, którego trzon stanowiła endecja. Początkiem 
października o władzę w odradzającej się Polsce rywali-
zowały ze sobą na prawicy dwa podmioty – Rada Regen-
cyjna (aktywiści) i Międzypartyjne Koło Polityczne (en-
decja). Czas działał na niekorzyść obozu aktywistycznego, 
obciążonego współpracą z okupantami i dopiero w dru-
giej połowie października aktywiści „poddali się” oddając 
rząd w ręce endeków. Obie te formacje polityczne zakła-
dały „legalistyczne” przejmowanie władzy z rąk okupan-
tów, w pierwszym rzędzie na terenie okupacji austriac-
kiej i łączyło ich dążenie do zachowania, z pewnymi tylko 
korektami, dotychczasowego porządku społecznego oraz 
obawa przed wydarzeniami rewolucyjnymi radykalizują-
cych się chłopów i robotników.

Endecja dostrzegając z nastaniem jesieni 1918 roku 
zbliżający się koniec wojny poszukiwała rozwiązań, któ-
re pozwoliłyby jej ująć rządy w odbudowującej się Pol-
sce. Wyszła z koncepcją powołania Rady Narodowej 
mającej się składać z parlamentarzystów zaboru austriac-
kiego i pruskiego oraz delegatów stronnictw Królestwa, Po 
ukonstytuowaniu się Rady Narodowej regenci mieli w jej 
ręce przekazać swą władzę i jako ciało powołane przez 
zaborców zniknąć ze sceny politycznej. Rada Narodowa 
stałaby się źródłem władzy dla nowego koalicyjnego rzą-
du i spełniałaby funkcje parlamentu do czasu zebrania się 
pochodzącego z wyborów Sejmu Ustawodawczego. Polity-
cy Międzypartyjnego Koła Politycznego wychodząc z po-
mysłem Rady Narodowej chcieli aby rząd, w którym za-
mierzali wziąć udział, nie był nominowany przez organ 
powołany przez okupantów, ale przez instytucję mającą 
charakter przedstawicielstwa narodowego. Rozwiązanie 
powyższe pozwalałoby jednocześnie zachować ciągłość 
władzy i być argumentem przeciwko tworzeniu się sa-
mozwańczych ośrodków władzy. Rada Regencyjna sam 
pomysł utworzenia Rady Narodowej aprobowała, ale nie 

10 Z. Zaremba, Wspomnienia. Pokolenie przełomu, Kraków-Wrocław 1983, s. 293
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zamierzała jej przekazywać władzy, lecz chciała widzieć 
w niej ciało doradcze reprezentujące opinię publiczną11. 

Odmienne widzenie roli Rady Narodowej przez samą 
prawicę, podzieloną na środowiska polityczne skupio-
ne wokół Rady Regencyjnej oraz ugrupowania tworzą-
ce Międzypartyjne Koło Polityczne, w zasadzie czyniło 
pomysł jej powołania nierealnym. Nie przyniosły efektu 
również rozmowy i narady jakie prowadzone były przez 
regenta Lubomirskiego i przywódców Koła Międzypar-
tyjnego z politykami partii galicyjskich i Królestwa. Nie-
powodzenie endeckiego planu powołania Rady Narodo-
wej i samorozwiązania się Rady Regencyjnej i niemożność 
tej ostatniej powołania rządu zapowiedzianego orędziem 
z 7 X, uświadomiły obu stronom konieczność zmiany tak-
tyki wobec siebie i przejścia od rywalizacji o władzę do 
relacji współpracy. Na trójzaborowym zebraniu kierow-
nictwa ruchu narodowego, mającym miejsce 15 paździer-
nika 1918 r. w Lublinie, postanowiono przeciwstawić się 
próbom oddolnego przejmowania władzy w terenie, co 
mogłoby mieć miejsce w przypadku dalszego pozostawa-
nia kraju bez rządu. W istniejącej sytuacji uznano za ko-
nieczne „poparcie Rady Regencyjnej przy tworzeniu rzą-
du, wzięcie w tym rządzie udziału i przyśpieszenie jego 
tworzenia”12. Dalsze uprawianie przez endecję opozycji 
wobec Rady Regencyjnej uniemożliwiałoby jej „legalne” 
dojście do rządów, pozostawiając jako alternatywę doko-
nanie zamachu przeciwko niej i władzy okupacyjnej, któ-
ry to scenariusz był przez nią odrzucany. 

Również w środowisku aktywistycznym dojrzewała 
myśl zmiany relacji z endekami. Księżna Maria Lubomir-
ska, żona regenta Zdzisława Lubomirskiego, osoba dobrze 
poinformowana i wnikliwy obserwator życia polityczne-
go, pisała w swym dzienniku, że należy rządy powierzyć 
endecji. „Narodowa Demokracja – czytamy pod datą 17 
października – pomimo swej skrajności, partyjności i nie-
uczciwych metod politycznych winna moim zdaniem 
mieć rządy sobie oddane, bo to nieuniknione w ruchu 
wahadłowym wrzechrzeczy, bo są stronnictwem najsil-
niejszym, tym, które by nas mogło uratować od przemoż-
nego wpływu lewicy, od grożącej rewolucji, od skrajnego 
radykalizmu ...”13. Pogłębiający się z dnia na dzień nega-

11 J. Pajewski, op. cit. s. 276-278. Swe dążenia uchwycenia władzy endecja pró-
bowała zrealizować jeszcze w inny sposób. Zabiegała u mocarstw zachodnich 
o uznanie działającego w Paryżu Komitetu Narodowego polskiego za rząd. Za-
kładano wprowadzenie do niego przedstawicieli wpływowych ugrupowań po-
litycznych w kraju, wywodzących się z Międzypartyjnego Koła Politycznego, 
ludowców, socjalistów. Ibidem, s. 304 i n. 
12 Cytuję za: J. Lewandowski, Walka o władzę w Lublinie w październiku i li-
stopadzie 1918 r., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, 
vol. XXXIII/XXXIV (1978/1979), s. 117. Jak pisze Zdanowski w Międzypar-
tyjnym Kole Politycznym nie wszyscy podzielali zmianę polityki wobec Rady 
Regencyjnej 
13 Pamiętnik Księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918. Do dru-
ku przygotował J. Pajewski, Poznań 1997, s. 690. Podobną myśl wyrażał za-
pis jej dziennika z 12 października: „Przychodzę bowiem – czytamy w nim - że 

tywny, czy wręcz wrogi, stosunek społeczeństwa do władz 
okupacyjnych, których Rada Regencyjna i jej organy były 
częścią, groził obozowi aktywistycznemu popadnięciem 
w zupełną izolację polityczną i podjęcie współpracy z en-
decją było dla niego koniecznością, jeśli myślał o zacho-
waniu jeszcze jakiejś roli. 

W rezultacie obustronnej zmiany nastawienia do sie-
bie endecji i aktywistów i fiaska rozmów z innymi ugrupo-
waniami niepodległościowymi, powołany 23 października 
przez Radę Regencyjną rząd Józefa Świeżyńskiego, skła-
dał się w większości z narodowych demokratów; sam pre-
mier był jednym z głównych działaczy Stronnictwa Naro-
dowo-Demokratycznego w Królestwie Polskim. Ukłonem 
w stosunku do środowiska piłsudczyków było powołanie 
na ministra spraw wojskowych, bez pytania czy wyraża 
zgodę, przetrzymywanego w Magdeburgu Józefa Piłsud-
skiego. Przez następne dni rząd Świeżyńskiego parokrot-
nie będzie zwracał się do władz niemieckich o uwolnie-
nie Piłsudskiego. 

W związku z tym, że resort wojskowy nie był obsadzo-
ny zarządzanie tymi sprawami znajdowało się w ręku ge-
nerała Tadeusza Rozwadowskiego, któremu dano sta-
nowisko szefa Sztabu Generalnego. Głównym zadaniem 
obozu skupiającego Międzypartyjne Koło Polityczne i pra-
wicę aktywistyczną była rozbudowa armii. Bez niej wal-
ka o władzę w odradzającym się państwie byłaby skaza-
na na porażkę, a istniejące oddziały Polnische Wehrmacht 
(Polska Siła Zbrojna) nie stanowiły dużej siły . Mając to 
na uwadze Rada Regencyjna i rząd Świeżyńskiego po-
stanowiły przeprowadzić pobór do wojska na podstawie 
ogłoszonej 27 października Tymczasowej Ustawy o po-
wszechnym obowiązku służby wojskowej. Obóz prawicy 
w przeciwieństwie do obozu lewicy niepodległościowej, 
mającego własne zaplecze militarne w postaci POW, nie 
stworzył w czasie wojny własnej organizacji paramilitar-
nej. Dopiero kiedy okazało się, że zbliża się koniec woj-
ny i panowania okupantów, endecja lubelska zaczęła or-
ganizować własną formację o charakterze policyjnym. 16 
października na zebraniu lubelskich zrzeszeń i stowarzy-
szeń powiązanych z narodową demokracją powołana zo-
stała Straż Bezpieczeństwa Publicznego14.

Jednocześnie rząd Świeżyńskiego czynił starania o roz-
szerzenie swej podstawy politycznej. Rząd korzystając 
z zaproszenia organizatorów założycielskiego posiedzenia 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej, wysłał do Krakowa jako 
swych przedstawicieli ministrów Władysława Grabskiego 

pomimo stron ujemnych, pomimo niechęci do Narodowej Demokracji należy 
jej oddać rządy w nowym gabinecie, przychodzi jej kolej, bo oni są najsilniej-
szym zorganizowanym stronnictwem, jedynym mogącym stawić czoła rewolu-
cji, która nam grozi”. Ibidem, s. 687. 
14 E. Maj, Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918-1928, 
Lublin 2002, s. 33; M. Ryba, op. cit., s. 361. Straż Bezpieczeństwa Narodowego 
była powołana przez endecję w porozumieniu z „Sokołem” i Milicją Miejską. 
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i Stanisława Głąbińskiego, Zasadnicza rozmowa Głąbiń-
skiego z Witosem na temat rekonstrukcji rządu miała 
miejsce 30 października we Lwowie i według relacji po-
zostawionej przez tego pierwszego miał on skłonić preze-
sa PSL „Piast” do wyrażenia zgody na wejście ludowców 
do gabinetu15. Użyte przez Głąbińskiego wyrażenie „skło-
niłem go do zgody” świadczy, że Witos miał wątpliwości 
i opierał się ale w końcu obiecał, ale czy rzeczywiście trak-
tował to jako zawarcie porozumienia politycznego? 

W tym samym czasie w Warszawie rozmowy z polity-
kami lewicy niepodległościowej prowadził minister spraw 
wewnętrznych Zygmunt Chrzanowski. Był on wniosko-
dawcą uchwały przyjętej przez rząd 1 listopada 1918 r., 
aby zaproponować Rydzowi-Śmigłemu stanowisko pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wojskowych. 
Przypomnijmy, że był on Komendantem Głównym POW 
i kierował pracami wojskowymi tajnego Konwentu Or-
ganizacji A i złożona mu oferta mogła być obliczona na 
spowodowanie podziału w obozie lewicy niepodległościo-
wej i wbicie klina pomiędzy POW, Zjednoczenie Stron-
nictw Demokratycznych i Stronnictwo Niezawisłości Na-
rodowej a PPS i PSL „Wyzwolenie”. Rydz-Śmigły, według 
relacji Thugutta, zachował się lojalnie i uzależnił przyję-
cie złożonej mu propozycji od wejścia lewicy do rządu 
Świeżyńskiego. Tego samego dnia, czyli 1 listopada, Ry-
dz-Śmigły, Artur Śliwiński ( Stronnictwo Niezawisłości 
Narodowej, były członek PPS i zaufany człowiek J. Pił-
sudskiego) i S. Thugutt (PSL „Wyzwolenie) udali się do 
mieszkania ministra Chrzanowskiego celem omówienia 
złożonej przez jego rząd propozycji. Rozmowa toczyła 
się w dość chłodnej atmosferze. Thugutt poinformował 
Chrzanowskiego o warunkach na których możliwe było-
by wejście lewicy do rządu tworzonego przez inne siły. 
Musiałby to być rząd całkowicie niezależny „w samej już 
nominacji od Rady Regencyjnej, składającej się wpraw-
dzie z porządnych i poważnych ludzi, ale noszącej na so-
bie piętno grzechu pierworodnego – nominacji przez oku-
pantów”. Drugim warunkiem wejścia do rządu podanym 
przez Thugutta było otrzymanie w nim „istotnego wpły-
wu” na kierunek jego polityki. Na tak postawione warun-
ki minister Chrzanowski odpowiedział, że stanowiska 
ministerialne zostały już rozdzielone, ale można byłoby 
dla lewicy stworzyć w gabinecie 7 miejsc o statusie mini-
strów bez teki. Odpowiedź ta nie mogła zadowolić roz-
mówców ministra i Thugutt we wspomnieniach skomen-
tował ją następująco: „Wyszliśmy z przeświadczeniem, że 
jednak z tego nic być nie może”16. Ostatecznie Rydz-Śmi-
gły nie objął stanowiska podsekretarza stanu w Minister-
stwie Spraw Wojskowych gabinetu Świeżyńskiego. 

15 S. Głąbiński, Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 367 
16 S. Thugutt, Wybór pism i autobiografia, Glasgow 1943, s. 72

Nawet gdyby Thugutt osobiście sprzyjał koncepcji rzą-
du narodowego, to i tak trudno byłoby mu ją przefor-
sować we własnej partii, mimo iż należał do jej ścisłe-
go kierownictwa. Odbywający się w dniach 1-2 listopada 
1918 r. kongres PSL Królestwa Polskiego (nastąpiła wów-
czas zmiana nazwy na PSL „Wyzwolenie”) nie chciał na-
wet słyszeć o rządzie wspólnym z endekami. Swemu ne-
gatywnemu stosunkowi do rządu Rady Regencyjnej dał 
Kongres wyraz w uchwale zawierającej sprzeciw wobec 
dekretu o obowiązkowej służbie wojskowej oraz wezwa-
niu do niepłacenia podatków jej rządowi. W uchwalonym 
programie Kongres rozwijał głoszoną przez tę partię ideę 
Polski Ludowej, wyposażonej w demokratyczne instytu-
cje ustrojowe i w której zostaną przeprowadzone głębokie 
reformy społeczne i gospodarcze, w tym reforma rolna17. 
Program ten korespondował z treścią późniejszego mani-
festu rządu „lubelskiego”

Na posiedzeniu rządu w dniu 2 listopada minister 
Chrzanowski przedstawił wyniki rozmów z przywódca-
mi socjalistów, jednakże nie ujawnił nazwisk swych roz-
mówców. Mieli oni się zgodzić na wspólne utworzenie ga-
binetu koalicyjnego pod warunkiem zupełnego usunięcia 
od władzy Rady Regencyjnej i podania tego do wiadomo-
ści we wspólnie opracowanej odezwie. Według projektu 
odezwy przedstawionej przez Chrzanowskiego, gabinet 
Świeżyńskiego miał ustąpić na rzecz rządu narodowego, 
mającego powstać natychmiast w „porozumieniu z po-
litycznymi stronnictwami, przedstawiającymi pracujący 
lud polski”. Zapowiadany rząd narodowy miał się skła-
dać w swej większości z przedstawicieli ludu pracujące-
go i sprawować „władzę niepodzielną do czasu zwołania 
Sejmu Ustawodawczego”. Lewicowa frazeologia odezwy, 
w której mówiono o Polsce ludowej i, że interesy warstw 
uprzywilejowanych muszą ustąpić „dobru Ojczyzny”, mia-
ła nakłonić lewicę do porozumienia się z prawicą. Rząd 
pod naciskiem Chrzanowskiego przyjął projekt odezwy 
i jej tekst został udostępniony prasie. Oznaczało to, że rząd 
postanowił dokonać zamachu stanu i usunąć Radę Regen-
cyjną. „Papierowy” zamach się nie powiódł i tylko osła-
bił pozycję endecji. Regenci nie ustąpili lecz w dniu 4 li-
stopada zdymisjonowali rząd, zawieszając natychmiast 
w czynnościach premiera i ministrów18. Kierowanie po-
szczególnymi ministerstwami powierzono najstarszemu 
rangą urzędnikowi pracującemu w danym resorcie, a ca-
łym aparatem rządowym dyrektorowi Biura Prezydialne-
go Władysławowi Wróblewskiemu. 

17 Uzupełnienia do programu PSL w Królestwie Polskim z 1916 roku, przyję-
te na zjeździe stronnictwa 1-2 listopada 1918 r. (w:) Powstanie II Rzeczypospo-
litej ..., s. 424-427.
18 S. Głąbiński, op. cit., s. 368-370.; Odezwa rządu J. Świeżyńskiego z 3 listopada 
1918 r.(w:) K. W. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze 
dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa-Kraków 1924, s. 128-129.; Reskrypt 
Rady Regencyjnej z 4 listopada 1918 r. (w:) K.W. Kumaniecki, op. cit. s. 129 
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Mieczysław Niedziałkowski należący do ścisłego kie-
rownictwa PPS kwestionuje jakoby Chrzanowski prowa-
dził rozmowy z jej przywódcami. Podaje, że pertraktował 
z J. Moraczewskim, który po konsultacji z Komitetem Wy-
konawczym PPSD odrzucił propozycję wejścia do rządu 
razem z endecją. Niedziałkowski w swej relacji podaje po-
nadto, że Chrzanowski rozmawiał z osobami nie odgry-
wającymi istotnej roli w stronnictwach lewicowych, jak 
na przykład mecenas Fr. Paschalski z Zjednoczenia Stron-
nictw Demokratycznych. Zanim wiadomość o propozy-
cjach Chrzanowskiego dotarła od mecenasa Paschalskie-
go do członków CKR PPS będących w Lublinie, to rząd 
Świeżyńskiego już nie istniał19. 

W czasie kiedy prowadzone były rozmowy w Krakowie 
i Warszawie w sprawie rekonstrukcji rządu Świeżyńskiego 
i wejścia do nich polityków PSL „Piast” i lewicy niepodle-
głościowej, to na terenach okupacji austriackiej następo-
wało oddawanie władzy w ręce polskie. W imieniu rzą-
du Świeżyńskiego przejmował ją działacz Ligi Narodowej 
Juliusz Zdanowski, mianowany 29 października Komisa-
rzem Generalnym Rządu Polskiego na okupację austriac-
ką. Zadanie miał ułatwione albowiem od kilku miesię-
cy sprawował funkcję reprezentanta rządu polskiego przy 
Generalnym Gubernatorstwie w Lublinie, uzyskując pra-
wo wglądu w sprawy administracji. Zdanowski jako komi-
sarz wynegocjował z przedstawicielami władz okupacyj-
nych harmonogram przejmowania władzy przez Polaków, 
ale widząc jak z dnia na dzień postępował rozpad aparatu 
władzy okupacyjnej nie przyszedł na umówione w dniu 1 
listopada spotkanie, na którym miano podpisać protokół 
zawierający niekorzystne dla nas zobowiązania20. Było to 
posunięcie rozsądne gdyż jak wykazały następne dni Au-
striacy utracili zdolność rządzenia okupowanymi ziemia-
mi i nawet nie zwracali się o kontynuowanie rokowań, 
uznając tym samym, że nie posiadają już realnej władzy. 
Podstawę tej władzy stanowiła armia okupacyjna, która 
w dniu 2 listopada przestała istnieć w tej roli. 

31 października generalny gubernator Lipošćak polecił 
dowódcom jednostek stacjonujących w Lublinie wydzielić 
w dniu następnym żołnierzy narodowości polskiej, zwol-
nić ich z przysięgi austriackiej, wyekwipować i odesłać do 
koszar leżących na południe od dworca kolejowego, gdzie 

19 H. Jabłoński, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1919), Warszawa 1962, 
s. 142-143.; M. Niedziałkowski, 1914-1918, (w:) Księga Jubileuszowa PPS 1892-
1932, Warszawa 1933, s. 143
20 Agendy życia gospodarczego miały być przekazane do 3 listopada a pozostałe 
dziedziny życia do 1 grudnia. W zamian Generalne Gubernatorstwo uzyskiwało 
prawo wywozu posiadanego mienia, w tym zapasy żywności, węgla i surowców. 
Zob. J. Lewandowski, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, 
(w:) Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918, pod red. W. Śladkow-
skiego, Lublin 1989, s. 37-38.; idem Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 
1914-1918, Warszawa 1980, s. 133 i n.; idem, Juliusz Zdanowski – Komisarz Ge-
neralny Rządu Polskiego na okupację austriacką, (w:) Lublin w dziele odzyska-
nia niepodległości Polski 1918, pod red. W. Śladkowskiego, Lublin 1989, s. 115. 

mieli tworzyć osobny batalion, podległy władzy polskiej. 
1 listopada nastąpiło wydzielenie Polaków w osobną for-
mację, a dowódcą garnizonu lubelskiego został jako naj-
starszy rangą oficer podpułkownik Stefan Pasławski21. De-
cyzje o wydzieleniu oficerów i żołnierzy polskich z armii 
austriackiej i zwolnieniu ich z złożonej przysięgi, nie po-
zostało bez wpływu na postawę żołnierzy innych narodo-
wości. Przystąpili oni do tworzenia rad żołnierskich gru-
pujących żołnierzy poszczególnych nacji, a ich dążeniem 
stało się jak najszybsze opuszczenie Lublina i udanie się 
do ojczyzny i swych rodzin. Armia okupacyjna przybrała 
charakter związku grup uzbrojonych ludzi, zorganizowa-
nych na zasadach narodowościowych. Lipošćak nie pró-
bował przeciwstawiać się wybuchowi uczuć patriotycz-
nych u swych podkomendnych, a nawet sam uległ tym 
nastrojom i na ogólnym zebraniu wszystkich oficerów Ge-
neralnego Gubernatorstwa w dniu 2 listopada, pojawił się 
z chorwacką kokardą narodową. W wygłoszonym prze-
mówieniu zwolnił wszystkich z przysięgi wierności cesa-
rzowi i pożyczył owocnej służby swoim narodom22.

W dniu 3 listopada mieszkańcy Lublina, mimo obec-
ności w nim jeszcze Austriaków, mogli czuć się wolni. Lu-
belski garnizon okupacyjny był już rozbrojony. W akcji 
rozbrajania i zabezpieczania przejmowanych budynków 
władz okupacyjnych brała udział POW, byli legioniści, 
dowborczycy, milicja miejska, endecka Straż Bezpieczeń-
stwa Publicznego, a także ludność cywilna. Rozbrajanie 
poruszających się po ulicy żołnierzy i posterunków żan-
darmerii miało charakter pokojowy i niejednokrotnie 
żywiołowy. 

W dniu 3 listopada następuje ostatni akt przejmo-
wania władzy przez siły prawicy skupione wokół rządu 
Świeżyńskiego i Rady Regencyjnej. Generalny guberna-
tor Lipošćak wysłał pismo do Rady Regencyjnej, w któ-
rym formalnie przekazuje jej pełnię władzy na terenie 
okupacji austriackiej. Pracujący w administracji okupa-
cyjnej polscy pracownicy zostali zaprzysiężeni przez ko-
misarza Zdanowskiego w obecności ustępującego Gene-
ralnego Gubernatora. Przysięgę wierności według tekstu 
roty uchwalonej 12 października przez Radę Regencyj-
ną złożyło na placu katedralnym stu kilkudziesięciu ofi-
cerów i około ośmiuset żołnierzy z byłej już cesarsko-kró-
lewskiej armii23. 

21 1 listopada szef Sztabu Generalnego wydał rozkaz nakazujący objęcie ko-
mendy nad wszystkimi żołnierzami narodowości polskiej w danej miejscowo-
ści przez najstarszego stopniem oficera Polaka i zaprzysiężenie ich na wierność 
Radzie Regencyjnej. O treści tego rozkazu gen. Rozwadowski tegoż samego dnia 
powiadomił Generalne Gubernatorstwo, informując jednocześnie, że sprawu-
je władzę wojskową z ramienia rządu Rady Regencyjnej. J. Lewandowski, Wal-
ka o władzę w Lublinie ..., s. 121
22 Ibidem , s. 132
23 Znawca tej problematyki J. Lewandowski w jednych opracowaniach podaje 
datę zaprzysiężenia na 2 listopada (zob. J. Zdanowski – komisarz generalny ..., s. 
115.; Walka o władzę w Lublinie ..., s. 122), a w innych pisze, że miało to miejsce 
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Juliusz Zdanowski jako komisarz rządowy dążył 
w pierwszej kolejności do zapewnienia ciągłości funk-
cjonowania administracji. W Lublinie mianował Zarząd 
Miejski, a w powiatach powołał spośród znanych sobie 
miejscowych działaczy komisarzy, pełniących funkcje 
zwierzchnika administracji cywilnej. Jej kadry stanowi-
li polscy urzędnicy byłych komend powiatowych. Wła-
dza wojskowa, zgodnie ze wspomnianym wcześniej za-
rządzeniem Rozwadowskiego z 1 listopada, należała do 
najstarszego stopniem oficera. Zdanowski zadbał o w mia-
rę normalne funkcjonowanie łączności i transportu kole-
jowego, co umożliwiało ewakuację żołnierzy byłej armii 
okupacyjnej.

Władzy Zdanowskiego i jego komisarzom powiato-
wym brakowało szerszego zaplecza społecznego, a siły 
polityczne legitymizujące ją, takie jak Liga Narodowa, 
ziemiański Klub Polski, Zjednoczenie Narodowe, mia-
ły słabiej rozwinięte struktury organizacyjne aniżeli PPS 
i PSL Królestwa Polskiego (od 1 XI 1918 PSL „Wyzwole-
nie)24. Obóz narodowy nie miał powiązanych ze sobą or-
ganizacji o charakterze militarnym, które dostarczyłyby 
kadr do służby w policji lub wojsku. Co prawda w samym 
Lublinie w dniach przejmowania władzy komisarz Zda-
nowski miał do dyspozycji około 700 ludzi pod bronią 
(dwie kompanie żołnierzy wydzielonych z armii austriac-
kiej, Milicja Miejska, Straż Bezpieczeństwa Publicznego 
i grupy dowborczyków), gdy tymczasem lewica niepodle-
głościowa mogła liczyć na 140 członków POW i kilkadzie-
siąt bojowców Pogotowia Bojowego PPS25, jednakże na ca-
łym terytorium okupacji austriackiej miała zdecydowaną 
przewagę. Liczebność samej POW na obszarze Komendy 
Naczelnej nr 4 z siedzibą w Lublinie (utworzona 8 X 1918 
r), której terytorialny zasięg działania pokrywał się z ob-
szarem lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa, wyno-
siła w październiku kilkanaście tysięcy ludzi, a mobilizacja 
prowadzona w końcu tego miesiąca i w początku listopada 
przyczyniła się do jej wydatnego zwiększenia osiągając za-
pewne ponad 10 tysięcy26. Wojska Rady Regencyjnej no-
szące nazwę Polskie Siły Zbrojne (Polnische Wehrmacht) 
w październiku liczyły około 5 tysięcy żołnierzy zlokali-
zowanych w okupacji niemieckiej. 

Głównie siłami POW uwolnione zostały od pano-
wania Austriaków miasta Radom, Lubartów, Piotrków, 

3 listopada (zob. Tymczasowy Rząd Ludowy ..., s. 38.; Rola Lublina i Lubelszczy-
zny w październiku i listopadzie 1918 r. Rocznik Lubelski” 1979, t. XXI., s. 17)
24 M. Ryba, op. cit., s. 363
25 Zob. T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław-Warsza-
wa-Kraków-Gdańsk,-Łódź 1984, s. 213.. 
26 T. Nałęcz, op. cit., s. 201. Mobilizację prowadzono w kilku fazach od 26 paź-
dziernika do 5 listopada. Odpowiednie rozkazy mobilizacyjne Komenda Na-
czelna nr 4 w Lublinie wydała 25 X, 2 XI, 3 XI i 5 XI 1918 r. Ibidem, s. 209, 
211, 213-215. 

Opoczno, Zamość, Opatów, Sandomierz, Puławy, Krasny-
staw27, POW miała duży udział w kształtowaniu miejsco-
wych stosunków politycznych w wielu gminach wiejskich, 
stając się głównym czynnikiem stabilizującym życie spo-
łeczne. Przykładem może być tu Zamojszczyzna. Jan Gaź-
dzicki, członek POW i uczestnik rozbrajania austriackich 
posterunków żandarmerii w Sułowie i Nieliszu, a następ-
nie komendant wojskowy w Radecznicy i Frampolu tak 
opisuje rolę jaką oni pełnili. „Początkowo administracja 
terenem oparta była na sieci komendantów. Do nich na-
leżał porządek, bezpieczeństwo publiczne, ochrona mie-
nia państwowego i prywatnego, zwierzchnictwo miejsco-
wym oddziałem wojskowym itd”28. We Frampolu przyszło 
mu się przeciwstawić atakowi na komendanturę zradyka-
lizowanych chłopów chcących ogłosić powstanie „repu-
bliki frampolskiej”29.

Słabość swej władzy jako komisarza rządowego i rolę 
POW dostrzegał sam Zdanowski. Monitując władze rzą-
dowe o przysłanie wojska z Warszawy tak opisywał sy-
tuację z pierwszych dni listopada: „Ze wszystkich stron 
były wieści, że POW wzięła całą inicjatywę w powiatach 
i że bez porozumienia z nią próżno myśleć o utrzymaniu 
ładu i rządu. Władzę obejmować można tylko przy odpo-
wiedniej sile mięśniowej i pomocy karabinów”30. Bardziej 
chyba niż wojska – na którego brak uskarżał się komisarz 
– brakowało władzom, które on reprezentował zaufania 
społecznego. Ustanowiona przez Niemców Rada Regen-
cyjna była powszechnie krytykowana i ze wszystkich śro-
dowisk płynęły postulaty jej abdykacji. Nawet powołany 
przez nią rząd Świeżyńskiego próbował ją obalić, licząc, 
że w ten sposób zbuduje pomost do porozumienia z par-
tiami lewicy demokratycznej.

Wchodzenie w niepodległość ziem okupacji austriac-
kiej przebiegało inaczej niż wcześniej wyobrażał sobie 
obóz niepodległościowy. Planowane wystąpienie zbroj-
ne o charakterze powstania i przejęcie w ten sposób wła-
dzy nie wchodziło w grę albowiem okupant sam oddawał 
władzę obozowi prawicy. Dowódca Komendy Naczelnej 
POW nr 4 w Lublinie, major Stanisław Burhardt-Bukac-
ki, musiał dostosować taktykę działania organizacji do 
zaistniałej sytuacji. Chcąc uniknąć wojny domowej za-
deklarował osobiste podporządkowanie się generało-
wi Rozwadowskiemu i nakazał jednostkom terenowym 

27 A. Ajnenkiel, Przyczynek do działalności Tymczasowego Rządu Ludowego Re-
publiki Polskiej w Lublinie, „Rocznik Lubelski” 1960, nr 3, s. 183.; P. Wróbel, Li-
stopadowe dni – 1918, Warszawa 1988, s. 26, 31, 
28 J. Gaździcki, Droga przez życie. Wspomnienia i refleksje, (w:) Teraz będzie Pol-
ska. Wybór z pamiętników z okresu I wojny światowej, Wstęp i opracowanie A. 
Rosner, Warszawa 1988, s. 136.
29 Ibidem, s. 137.
30 J. Zieliński, Materiały do historii rządu lubelskiego Ignacego Daszyńskiego (re-
lacja Juliusza Zdanowskiego), „Studia Historyczne” 1968, nr 4, s. 503. Zob. też. J. 
Lewandowski, Juliusz Zdanowski – komisarz generalny ..., s. 117-118. 
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wziąć udział w przejmowaniu władzy z rąk okupantów, 
ale jednocześnie rozkazał by nie podejmowano żadnych 
zobowiązań politycznych w stosunku do czynników rzą-
dowych i ograniczać współpracę z nimi do spraw lokal-
nych31. POW w wielu miejscowościach, gdzie wzięło na 
swe barki rozbrajanie okupacyjnego aparatu władzy, sta-
nowiło główny czynnik stabilizujący ład społeczny. Cały 
ten okres przełomu października i listopada POW wyko-
rzystało na rozbudowę swych szeregów, tworząc militar-
ne oparcie dla przyszłego rządu lewicowego 

Objęcie władzy w okupacji austriackiej przez Zda-
nowskiego jako komisarza rządu Świeżyńskiego 
w drodze przekazania jej przez Generalnego Guberna-
tora Lipošćaka, której to formie towarzyszyło pokojowe 
rozbrajanie rozpadającego się austriackiego aparatu przy-
musu przez lokalną społeczność, nie odwiodło lewicy nie-
podległościowej od zamiaru utworzenia rządu ludowego, 
Najgorętszymi zwolennikami jego powołania były PPS 
i PSL Królestwa Polskiego, dla których to partii wizja Pol-
ski głoszona przez partie prawicy była nie do zaakcepto-
wania, jak również uczestniczenie w rządzie przez nie po-
wołanym. Dały one temu stanowisku wyraz w uchwałach 
swych najwyższych władz partyjnych; PPS XIV Zjazdu we 
wrześniu 1918 roku i Radzie Partyjnej obradującej w dru-
giej połowie października, natomiast PSL Królestwa Pol-
skiego na Kongresie zwołanym 1-2 listopada 1918 roku. 
Powołanie rządu ludowego miało być odpowiedzią na 
rządy prawicy jak też rozwiązaniem pozwalającym zneu-
tralizować działania lewicy rewolucyjnej – PPS Lewicy 
i SDKPiL, które dążyły do zaprowadzenia w Polsce repu-
bliki rad. W prowadzonej agitacji, organizowanych wie-
cach i manifestacjach wzywały one robotników fabrycz-
nych i folwarcznych, bezrolnych i małorolnych chłopów 
do międzynarodowej rewolucji, obalenia ustroju kapita-
listycznego i ustanowienia rządów dyktatury proletaria-
tu. Krytykę swą kierowały tak w kierunku endecji jak i le-
wicy niepodległościowej, której hasła konstytuanty miały 
w ich opinii charakter burżuazyjno-drobnomieszczański32 
W dniach ustępowania okupacji austriackiej tu i ówdzie 
powoływano Czerwoną Gwardię (Zagłębie Dąbrowskie, 
Zamość), próbując uchwycić władzę, i występowano z po-
stulatami wyborów do rad delegatów mających spełniać 
funkcję władzy prawodawczej i rządowej. Do powstania 
pierwszej w Królestwie Polskim rady delegatów robotni-
czych doszło w Lublinie 5 listopada, a w niedługim czasie 
zorganizowano ich około 100. PPS włączyła się co prawda 
w tworzenie rad delegatów robotniczych, ale inaczej wi-
działa ich funkcje. Widziała w nich instytucję reprezenta-
cji interesów robotników i nacisku na władze rządowe aby 
31 T. Nałęcz, op. cit., s. 210-212.
32 Zob. przykładowo odezwę Lubelskiego Komitetu Robotniczego PPS „Lewi-
cy” z października 1918 r., (w:) M. Ryba, op. cit., s. 456-457

je realizowały. Lewica niepodległościowa nie mogła pozo-
stawać bezczynna i oddać pole walki aby zmierzyli się na 
nim zwolennicy istniejącego porządku społecznego, trosz-
kę tylko zmienionego, z silami orientującymi się na roz-
wiązania bolszewickie. 

Sytuacja społeczno-polityczna istniejąca na przełomie 
października i listopada w okupacji austriackiej powodo-
wała, że lewica niepodległościowa jeśli chciała utworzyć 
rząd, to musiała przystąpić do wdrażania swych zamie-
rzeń. Jak wspomina Zaremba, członek ówczesnego kie-
rownictwa PPS, w tym czasie nie dyskutowano już o po-
trzebie utworzenia rządu ludowego, ale o jego składzie 
i programie. Na zebraniu Centralnego Komitetu Robot-
niczego PPS(CKR PPS), odbywającym się w końcu paź-
dziernika lub na początku listopada postanowiono, że par-
tię w rządzie będzie reprezentował Tomasz Arciszewski, 
Bronisław Ziemięcki i Marian Malinowski, a spośród so-
cjalistów galicyjskich (PPSD) proponowano Jędrzeja Mo-
raczewskiego i Ignacego Daszyńskiego. Na premiera PPS 
rekomendowała Daszyńskiego jako przywódcę socjalistów 
galicyjskich. Na wspomnianym posiedzeniu CKR ustalo-
ne zostały też główne założenia programu który rząd miał 
ogłosić. Postanowiono przedstawić koalicjantom dwa al-
ternatywne ujęcia manifestu - jedno radykalniejsze, zakła-
dające podjęcie od zaraz ważnych reform w sferze ustroju 
społeczno-gospodarczego i drugie zapowiadające wniesie-
nie do Sejmu Ustawodawczego stosownych ustaw zmie-
niających system społeczno-gospodarczy; Manifest miał 
przyjąć wersję drugą w przypadku gdyby partnerzy nie 
chcieli zaakceptować ujęcia pierwszego33

Kluczowe decyzje o charakterze operacyjnym zapadły 
na zebraniu kilkunastu działaczy lewicowych w dniu 1 
bądź 2 listopada w mieszkaniu Artura Śliwińskiego, przy-
wódcy Stronnictwa Niezawisłości Narodowej. Główną po-
stacią referującą potrzebę utworzenia w najbliższym czasie 
rządu był E. Rydz-Śmigły. Najistotniejsze w przemówie-
niu Rydza były trzy momenty. Pierwszy, że tworzony rząd 
będzie miał charakter tymczasowy i będzie istniał do po-
wrotu Piłsudskiego z niewoli, drugi mówiący o nieuzna-
waniu władzy regentów, których źródłem władzy jest oku-
pant a nie naród, oraz trzeci wskazujący w zawoalowanej 
formie na niebezpieczeństwo napływającego ze wschodu 
bolszewizmu, będącego zagrożeniem dla ładu i porządku. 
Lewicowy rząd miał zneutralizować rewolucyjne nastroje 
środowisk robotniczych i chłopskich34. 

E. Rydz-Śmigły nie poruszał zagadnień programowych 
rządu i jego obsady albowiem sprawy te nie były w jego 
gestii lecz należały do partii politycznych, wśród których 
zasadniczą rolę odgrywała PPS. Były one przedmiotem 
33 Z. Zaremba, Wspomnienia …, 296.
34 Notatka prof. Dubiela, (w:) F. Honowski, Parlament i rząd w Polsce niepodle-
głej, Warszawa 1938, s. 537-538 
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dyskusji posiedzeń CKR, który określił jak ma być uję-
ta treść manifestu, a jego redakcją miał się zająć Tade-
usz Hołówko (PPS), Wacław Sieroszewski (Stronnictwo 
Niezawisłości Narodowej) i S. Thugutt (PSL „Wyzwole-
nie). Nadanie manifestowi odpowiedniej formy redakcyj-
nej powierzono ludziom pióra – pisarzowi i publicystom.

G. Dubiel mimo, że należał do Organizacji A, to nie był 
wtajemniczony w dotychczasowe ustalenia i zgłosił własne 
sugestie dotyczące składu rządu, daty powołania i jego sie-
dziby. Opowiadał się za rządem koalicyjnym z udziałem 
lewicy niepodległościowej z Królestwa, partii galicyjskich 
- PSL „Piast” (W. Witos), PSL-Lewica (J. Stapiński), PPSD 
(Daszyński i Moraczewski) oraz z zaboru pruskiego Woj-
ciecha Korfantego (Stronnictwo Narodowej Demokra-
cji). Sugestia zaproszenia Korfantego została odrzucona 
pod pretekstem, że Poznańskie jest jeszcze częścią pań-
stwa pruskiego. 

Propozycja Dubiela aby na parę dni odroczyć tworze-
nie rządu spotkało się z ostrą repliką ze strony Sieroszew-
skiego, że chwila jest paląca i wymaga natychmiastowego 
działania. Dubiel ani Thugutt nie podają w swych rela-
cjach z zebrania aby w jego trakcie była podana konkret-
na data powołania rządu, ale skoro padła propozycja od-
roczenia, to prawdopodobnie jakaś informacja była. Z. 
Zaremba w 15 lat później pisał, że decyzja o utworzeniu 
rządu „formalnie zapadła na posiedzeniu Stronnictw Nie-
podległościowych w pierwszych dniach listopada i mia-
ła być wykonana, jak się to zresztą stało, w noc z 6 na 7”35. 
Nieskoordynowany przyjazd przyszłych członków rządu 
do Lublina świadczy raczej za hipotezą, że sztywnej daty 
ogłoszenia jego powołania nie ustalono przed ich wyjaz-
dem z Warszawy, a jedynie termin przybliżony. 

Nie przeszła propozycja aby siedzibą rządu był Kra-
ków. Kraków leżał poza terenem wpływów PPS i PSL 
„Wyzwolenie”, głównych sił przygotowujących utworze-
nie rządu, a więc jego siedziba musiała zatem znajdować 
się w Królestwie. Za Lublinem przemawiało kilka czynni-
ków o charakterze politycznym i praktycznym. Był siedzi-
bą austriackich władz okupacyjnych (Generalnego Guber-
natorstwa) i tworzony tu rząd mógł skorzystać z istniejącej 
infrastruktury zarządzania tym terytorium. Rozwój wyda-
rzeń w Lublinie wskazywał – pisaliśmy o tym wcześniej 
– że miasto to stanie się niebawem wolne od panowa-
nia austriackiego, a władza komisarza Rady Regencyj-
nej i jej rządu będzie zbyt słaba, aby mogła się utrzymać. 
W Lublinie miała swą siedzibę Komenda Naczelna POW 
nr 4, obejmująca swym zasięgiem całe terytorium oku-
pacji austriackiej. Usytuowanie rządu w Lublinie, które-
go ministrem do spraw wojskowych miał być Komendant 
Główny POW, pozwalało na sprawniejsze kierowanie tą 
35 Z. Zaremba, PPS w Polsce Niepodległej 1892-1932, (w:) Księga jubileuszowa 
Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1932, Warszawa [1933], s. 149.

organizacją, mającą przecież odegrać kluczową rolę w pla-
nowanym przewrocie. 

Za wyborem Lublina w kierownictwie PPS optował za-
pewne Zygmunt Zaremba. Był on pod wrażeniem dobrego 
wyniku osiągniętego przez lubelską PPS w przeprowadzo-
nych 29 września 1918 roku wyborach do Rady Miejskiej. 
Miały one charakter kurialny i PPS zdobyła 8 mandatów 
na 12 przysługujących wyborcom V kurii. Z. Zaremba był 
przez władze partyjne oddelegowany wówczas do Lubli-
na aby wspomóc miejscowych działaczy w prowadzeniu 
kampanii wyborczej. Wyniesione z tej kampanii doświad-
czenia zawarł w zdaniu: „Zebrania dzielnicowe pokaza-
ły mi jak mocno partia wrosła w życie robotnicze i ja-
kim cieszy się zaufaniem”36. Lubelska PPS miała wówczas 
w swym gronie dobrych organizatorów w osobach Maria-
na Malinowskiego Adama Landego, Władysława Uziem-
bły, Z. Dreszera, którzy byli w stanie przygotować opera-
cję przejęcia władzy w mieście i zmobilizować społeczność 
robotniczą Lublina do poparcia planowanego zamachu. 
Jeśli w Lublinie oparciem dla lewicy niepodległościowej 
była PPS, to zapleczem politycznym na wsi było silnie roz-
winięte na Lubelszczyźnie PSL „Wyzwolenie”. Z. Zarem-
ba wskazuje na jeszcze jeden ważny powód przemawiają-
cy na rzecz Lublina. „POW w Lublinie i okręgu - pisze on 
– znajdowała się pod komendą mojego przyjaciela jesz-
cze z piotrkowskich czasów i członka PPS Tadeusza Pusz-
czyńskiego, do którego talentów organizatorskich i woj-
skowych mieliśmy pełne zaufanie”37. Ważne znaczenie 
miał także fakt, że w Lublinie miała siedzibę Tymczaso-
wa Komenda Wojskowa, utworzona w połowie paździer-
nika przez POW, legionistów i dowborczyków; na jej cze-
le w zastępstwie Piłsudskiego stanął Rydz-Śmigły i miała 
ona przystąpić do organizowania kadry wojska polskiego 
niezależnego od Rady Regencyjnej38. 

Po zebraniu w mieszkaniu A. Śliwińskiego część jego 
uczestników udała się następnego dnia do Lublina, a B. 
Ziemięcki, T.Hołówko, G. Dubiel pojechali do Krakowa 
aby powiadomić polityków galicyjskich o decyzjach zapa-
dłych w Warszawie. Dwaj pierwsi do Krakowa dojechali 
wcześniej niż Dubiel i przeprowadzili rozmowy z Daszyń-
skim, Moraczewskim i Witosem. Daszyński i Moraczew-
ski w pełni zaakceptowali przedstawioną im koncepcję 
rządu lubelskiego, natomiast Witos zgodził się do Lu-
blina przyjechać, ale co do udziału w rządzie decyzji nie 
podjął39. G. Dubiel z powodu trudności komunikacyjnych 
36 Z. Zaremba, Wspomnienia …, s. 284 
37 Ibidem, s. 298.
38 A. Ajnenkiel, Z dziejów Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie, „Kwar-
talnik Historyczny”, R. LXV: 1958, , nr 4, s. 1065. T. Nałęcz podaje, że zwierzch-
nikiem Tymczasowej Komendy Wojsk Polskich na okupację austriacką był 
podpułkownik Mieczysław Norwid-Neugebauer, T. Nałęcz, op. cit., s. 205 
39 A. Próchnik, Powstanie państwa polskiego, „Kronika Ruchu Rewolucyj-
nego w Polsce” 1938, nr 4. W zamierzeniach PPS rząd miał mieć znamiona 
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dotarł do Krakowa rano 6 listopada i niezwłocznie spo-
tkał się z Daszyńskim, informując go, że ma być premie-
rem rządu ludowego mającego powstać w Lublinie. Dubiel 
spotkał się jeszcze tylko ze Stapińskim, który miał przeka-
zać uzyskane od niego informacje Witosowi. 

W dniu 6 listopada do Krakowa przybył samochodem 
porucznik Olszamowski i przekazał Daszyńskiemu wia-
domość od Rydza-Śmigłego aby przyjeżdżali do Lublina, 
gdyż już wszystko jest przygotowane do powołania rządu. 
Do Lublina mieli się udać z por. Olszamowskim Daszyń-
ski, Witos, Stapiński i Moraczewski, ale kiedy przyszli do 
samochodu okazało się, że Moraczewski nagle zachoro-
wał i pojechali ostatecznie w trójkę40. Podróż trwała dość 
długo, bo prawie dobę i do Lublina dotarli między go-
dziną trzecią a czwartą po południu w dniu 7 listopada, 
a więc już po publicznym ogłoszeniu powstania Tymcza-
sowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Rozlepione 
na mieście afisze informowały o składzie rządu, zaznacza-
jąc, że jest on niepełny, oraz przedstawiały jego program. 
Przywódca „Piasta” tak opisał wygląd Lublina po utworze-
niu rządu ludowego: „W mieście panował ogromny ruch 
i czuć było niezwykłe podniecenie. Domy udekorowano 
sztandarami o barwach narodowych i socjalistycznych. 
Przeważały te ostatnie”41. 

Wyprzedziliśmy trochę wydarzenia jakie się działy 
w Lublinie, ale aby pokazać pewną ich dramaturgię cof-
niemy się w czasie o kilka dni. W gronie osób przyby-
łych bezpośrednio z Warszawy do Lublina najwięcej było 
działaczy PSL „Wyzwolenie” (S. Thugutt, J. Poniatowski, 
B. Stolarski, T. Nocznicki), i Stronnictwa Niezawisłości 
Narodowej (W. Sieroszewski, M. Downarowicz). Z so-
cjalistów wytypowanych do rządu zaraz przyjechał tyl-
ko T. Arciszewski; pozostali jak pisałem wcześniej uda-
li się do Krakowa, skąd mieli dojechać wraz z politykami 

ogólnopolskiego i robotniczo-chłopskiego z udziałem nie tylko przedstawicieli 
PSL Królestwa Polskiego ale również galicyjskiego PSL „Piast”.” Wincenty Wi-
tos – pisze we wspomnieniach Z. Zaremba – jeśli nie odrzucał wprost wspól-
nego wystąpienia z lewicą, to dawał odpowiedzi dwuznaczne i wciąż odkładał 
decyzję. (...) W celu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji wysłaliśmy do Krakowa 
Hołówkę, z tym również, żeby powiadomić Daszyńskiego o propozycji objęcia 
przezeń premierostwa i otrzymać jego ostateczną zgodę na udział w rządzie”. Z. 
Zaremba, Wspomnienia ..., s. 297. 
40 Moraczewski pozorował chorobę. Zdaniem M. Śliwy nie chciał on przez ak-
tywne uczestnictwo w rządzie lewicowym ograniczać swych możliwości dzia-
łania politycznego. „Wolał – pisze on – pozostać w Krakowie, by pilnować tu 
spraw politycznych nadal prowadzić rozmowy z narodową demokracją w spra-
wie utworzenia rządu ogólnopolskiego <<konsolidacji narodowej>>”. Stosunek 
Moraczewskiego do powstałego w Lublinie rządu był co najmniej dwuznacz-
ny. Z jednej strony był jego ministrem, a z drugiej zaś zasiadając w Prezydium 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej podczas jej posiedzenia głosował za deklara-
cją odmawiającą uznania przez nią rządu lubelskiego. Jednocześnie przebywa-
jąc w Zagłębiu Dąbrowskim spowodował uznanie tego rządu przez tamtejszą 
Radę Delegatów Robotniczych. Zob. M. Śliwa, Socjaliści w Tymczasowym Rzą-
dzie Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego, (w:) Tymczasowy Rząd Republiki 
Polskiej w Lublinie, pod red. E. Maj, Lublin 2009, s. 91, 96. 
41 W. Witos, Dzieła wybrane, t.. 2, Moje wspomnienia, cz. 2. Opr. E. Karczew-
ski, J.R. Szaflik, Warszawa 1990 , s. 28-29.; I. Daszyński, Pamiętniki, t. 2, War-
szawa 1957, s. 321-322.

galicyjskimi. Przybył też oczywiście komendant POW, 
wszak od niego zależało powodzenie całego przedsięwzię-
cia. Pierwsze dni pobytu, dla części główną kwaterę stano-
wił dom lubelskiego działacza PPS – Władysława Kunic-
kiego, zeszły im na obserwacji tego co się wówczas działo 
w Lublinie. Oglądali zatem upadek panowania austriac-
kiego, rozbrajanie żołnierzy, przejmowanie władzy przez 
królewsko-polskiego komisarza Zdanowskiego, zaprzysię-
żenie wojska. Kalkulowali też swe szanse na zamach ulega-
jąc raz optymizmowi, co wyraził Thugutt w stwierdzeniu, 
„że władza nie tylko leży tu na bruku, ale pcha się w ręce”, 
a znów za chwilę popadali w zwątpienie. Warto przywołać 
konkluzję do jakiej doszedł wspomniany Thugutt – przy-
wódca PSL „Wyzwolenie, przewidziany na ministra spraw 
wewnętrznych: „POW niegotowe, a komendant jego, por. 
Zdanowicz umierający, batalion Wehrmachtu uformowa-
ny przy Niemcach i będący na usługach Rady Regencyj-
nej idzie na Lublin”42.

Negatywną ocenę siły POW w Lublinie i jego przygo-
towań do zamachu miał też zapewne Rydz-Śmigły, sko-
ro zaraz po jego przybyciu podjęte zostały odpowiednie 
decyzje mające zwiększyć jego potencjał. 3 listopada S. 
Burhardt-Bukacki zarządził kolejną mobilizację członków 
oraz legionistów, nakazując stawić się w punktach kon-
centracyjnych do godziny 22-giej dnia następnego, nato-
miast komenda okręgu lubelskiego rozkazała dowódcom 
obwodów podmiejskich przygotować oddziały nie pełnią-
ce służby zabezpieczenia porządku lokalnego, do wysła-
nia ich do Lublina. Jednocześnie Rydz podjął grę z ko-
misarzem Zdanowskim do którego doszły wiadomości 
o przygotowywanym zamachu. Jak pisze T. Nałęcz posta-
nowił on udaremnić plany zamachu i wejść w porozumie-
nie z komendantem głównym POW i przeciągnąć go na 
swoją stronę. Mniemał, że lewica pozbawiona ramienia 
militarnego nie odważy się na dokonanie przewrotu. Zda-
nowski po konsultacjach z premierem Świeżyńskim i gen. 
Rozwadowskim złożył Rydzowi ofertę mianowania go do-
wódcą wojsk polskich na obszarze byłej okupacji austriac-
kiej w zamian za złożenie wraz z POW przysięgi wierno-
ści Radzie Regencyjnej i przejście na służbę jej rządu. Po 
wahaniach Rydz-Śmigły przyjął te warunki i w godzinach 
wieczornych 3 listopada umowa została zawarta43. For-
malnie akt nominacji i powołania Rydza na stanowisko 
dowódcy miał wystawić generał Rozwadowski 

W historiografii postępowanie Rydza bywa określane 
krótko, jako zagadkowe, dwuznaczne bądź jako przejaw 

42 S. Thugutt, op. cit., s. 74. Jan Opieliński –Zdanowicz zmarł 3 listopada 1918 r. 
Po utworzeniu Komendy Naczelnej POW nr 4 w Lublinie stał na jej czele do 22 
października, kiedy to z powodu choroby został zastąpiony przez S. Burhardta-
-Bukackiego. Komendy Naczelne dzieliły się na okręgi, te na obwody, a komen-
dom obwodowym podlegały komendy miejscowe. 
43 T. Nałęcz, op. cit., s. 214.; J. Lewandowski, Juliusz Zdanowski – komisarz ge-
neralny..., s. 116. 
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niezdecydowania. Warta przytoczenia jest interpretacja 
T. Nałęcza. Ten badacz dziejów POW uważa, że porozu-
mienie ze Zdanowskim nie było zdradą swych partne-
rów, ale korektą wcześniejszego planu, niezbędną aby zy-
skać na czasie i rozbudować siły POW, które w samym 
Lublinie były szczupłe. Powołanie rządu ludowego mia-
ło się tylko odsunąć w czasie, a stanowisko dowódcy woj-
ska dawało mu możliwość stworzenia armii, która była 
niezbędna aby usunąć Niemców z gubernatorstwa war-
szawskiego44. U źródeł umowy leżały obawy bo obu stro-
nach. Zdanowski czuł się za slaby by utrzymać i sprawo-
wać władzę, a Rydz za slaby żeby ją zdobyć. Z interpretacją 
Nałęcza koresponduje fakt, że do złożenia przysięgi przez 
całą POW, co miało nastąpić 4 listopada, nie doszło, a ko-
mendanci poszczególnych szczebli organizacyjnych for-
malnie uznając zwierzchnictwo Rady Regencyjnej, boj-
kotowali zarządzenia komisarzy Zdanowskiego jeśli były 
sprzeczne z instrukcjami Rydza45. Możliwa jest też inter-
pretacja, że Rydz miał wątpliwości czy aby tworzenie rzą-
du jednostronnie lewicowego jest rozwiązaniem właści-
wym i byłoby akceptowane przez Piłsudskiego gdyby był 
na wolności. 

O porozumieniu zawartym przez Zdanowskiego 
z Głównym Komendantem POW informowała miesz-
kańców Lublina i regionu już nazajutrz lubelska prasa. 
„Ziemia Lubelska” z 4 listopada pisała, że Śmigły wstą-
pił do armii narodowej, a „Głos Lubelski” w tym samym 
dniu podawał, że pułkownik Rydz-Śmigły złożył przysięgę 
wierności Radzie Regencyjnej i ma być mianowany gene-
rał majorem i dowódcą armii polskiej na terenie byłej oku-
pacji austriackiej oraz, że jako komendant główny POW 
wezwie ją do wstępowania w jej szeregi46. 

Nie wiemy czy Rydz-Śmigły wyjaśniał obecnym w Lu-
blinie politykom lewicy swoje decyzje, być może co bar-
dziej zaufani członkowie Konwentu mieli od niego ja-
kieś informacje, ale pozostawione świadectwo Thugutta 
wskazuje, iż byli tym obrotem sprawy zaskoczeni. Czu-
li się zdezorientowani złożeniem przez Rydza-Śmigłego 
przysięgi Radzie Regencyjnej i niepewni co mają dalej 
robić. Można mniemać, że mieli oni wrażenie, że POW 
odstępuje od pomysłu tworzenia wspólnego rządu z par-
tiami lewicy niepodległościowej. Te pesymistyczne my-
śli potęgowały wieści o zbliżaniu się batalionu Polskich 
Sił Zbrojnych (Polnische Werhmacht), który w sile około 
800 nieźle uzbrojonych żołnierzy dotarł do Lublina wie-
czorem 4 listopada. Thugutt i inni przybyli z Warszawy 
politycy lewicy popadli w stan zwątpienia i stawiali sobie 

44 T. Nałęcz, op. cit., s. 214-215
45 Ibidem.; J. Lewandowski, Juliusz Zdanowski ..., s. 116-117.
46 „Głos Lubelski” nr 304 z 4. XI. 1918 r. Podana jest w nim informacja, że przy-
sięga była złożona według roty uchwalonej przez Radę Regencyjną w dniu 12 
października 1918 r. 

pytanie, czy nie należy wracać z powrotem. Nastrój w ja-
kim byli oni po południu 3 listopada oddają następują-
ce słowa Thugutta: „ Sprawa wydawała mi się prostą i ła-
twą, ale kiedy koło 5-tej po południu dowiedziałem się, 
że przysięga Radzie Regencyjnej została w imieniu woj-
ska złożona, nastąpiła znowu gruntowna zmiana dekora-
cji. Należało właściwie wracać do Warszawy, ale zacięli-
śmy się w uporze, czekając nie wiadomo na co. (…) Swoją 
drogą sytuacja była dość głupia i oczekiwaliśmy z godzi-
ny na godzinę aresztowania, ale jakoś nikomu nie chcia-
ło się nas aresztować”47. Wygląda na to, że w środowisku 
prawicy panowało przekonanie, że lewica nie odważy się 
w opisanej wcześniej sytuacji tworzyć rządu o tak jedno-
stronnym obliczu politycznym48.

Samopoczucie zamachowców poprawiło się, kiedy do 
Lublina przybył Bogusław Miedziński, a następnie T. Ho-
łówko, którzy przywieźli wiadomość o zdymisjonowaniu 
przez Radę Regencyjną rządu Świeżyńskiego. Niewątpli-
wie konflikt wewnątrz obozu rządzącego osłabiał pozycję 
prawicy, a dodawał ducha organizatorom przewrotu Zja-
wił się też Marian Malinowski, wpływowy wówczas czło-
nek CKR PPS, dopingując do działań związanych z po-
wołaniem rządu. Według zapisu Thugutta z wyrzutem 
zapytywał „na co czekamy, skoro w Krakowie wszystko, 
od wojska zaczynając a kończąc na przywódcach par-
tyjnych, czeka tylko, abyśmy dali hasło. Daszyński, Wi-
tos i Stapiński przyjadą tu lada chwila, ale proszą, żeby na 
nich nie czekać i ogłosić ich podpisy jako członków rządu. 
Zapytałem kilkakrotnie, czy dotyczy to także Witosa i za-
wsze otrzymywałem twierdzącą odpowiedź”49. Wyjaśniła 
się też postawa jaką zajmie Rydz-Śmigły, bo oto bowiem 
w dniu 5 listopada do Lublina przyjechał gen. Tadeusz 
Rozwadowski, sprawujący funkcję szefa sztabu generalne-
go wojsk Rady Regencyjnej, i pozbawił go stanowiska do-
wódcy wojsk okupacji austriackiej, powołując na to miej-
sce generała Bolesława Olszewskiego. Rydzowi-Śmigłemu 
powierzył zorganizowanie z oddziałów POW brygady 
i udanie się z nią w Hrubieszowskie do walki z Ukraińca-
mi. Podobne zadanie otrzymał Norwid-Neugebauer, któ-
ry z członków POW znajdujących się po lewej stronie Wi-
sły miał utworzyć brygadę i udać się na Chełmszczyznę. 

47 S. Thugutt, op. cit., s. 74-75
48 F. Honowski , op. cit., s. 93-94 pisze, że w sytuacji „prowadzonych bez prze-
rwy układów pomiędzy Kołem Międzypartyjnym a przedstawicielami Galicji 
w sprawie powołania jakiegoś ciała politycznego o charakterze koalicyjnym (…) 
nie można się było spodziewać zmowy potajemnej wyłącznie między socjali-
stami Królestwa, a niektórymi przedstawicielami Galicji , ściślej mówiąc zmo-
wy kilku poszczególnych jednostek z Galicji, jak i Królestwa”. Juliusz Zdanowski 
w swych Dziennikach zanotował, że porozumienie z Rydzem-Śmigłym „usy-
piało naszą czujność”. Cytuję za: J. Lewandowski, Juliusz Zdanowski ..., s. 116. 
49 S. Thugutt, op. cit., s. 75-76. Malinowski widząc niezdecydowanie Witosa 
i brak jednoznacznej z jego strony odmowy, zastosował taktykę faktów doko-
nanych. Uznał, że jak Witos zobaczy swe nazwisko na afiszach informujących 
o powstaniu i składzie rządu, to przystanie na uczestnictwo w nim. Najwidocz-
niej słabo znał Witosa aby tak myśleć. 
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W ten sposób Rozwadowski chciał pozbyć się sił POW 
z terenu byłej okupacji austriackiej i dowódców, których 
uważał za swych przeciwników, a jednocześnie wesprzeć 
Polaków walczących o Lwów. Śmigły-Rydz nie podjął się 
zleconego mu zadania, ale jeszcze w tym samym dniu spo-
tkał się z działaczami lewicy i wyraził zgodę na szybkie 
powołanie rządu i danie mu co najmniej 48 godzin na 
ściągnięcie do Lublina posiłków POW50. Sytuacja zama-
chowców poprawiła się, ale wszystko zależało od tego, czy 
uda im się zaskoczyć stronę przeciwną i zrealizować plan 
mobilizacji robotników, za którego realizację odpowie-
dzialny był lubelski OKR PPS. 

W ramach działań przygotowawczych do przewrotu so-
cjaliści od wielu tygodni prowadzili intensywną agitację 
przeciwko rządom Rady Regencyjnej. Kolportowane były 
odezwy wzywające do jej obalenia i ustanowienia repu-
bliki demokratycznej i ludowej. Jako najpilniejsze zada-
nie rewolucyjne wskazywano przeprowadzenie w opar-
ciu o pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze wyborów 
do Konstytuanty. Propagowany program społeczno-go-
spodarczy głosił wywłaszczenie wielkiej własności rolnej, 
stopniowe upaństwowienie wielkiego przemysłu, wprowa-
dzenie publicznej gospodarki lokalami w miastach oraz 
dokonanie zmiany ustawodawstwa pracy51. Działacze pe-
pesowscy prowadzili agitację przeciwko Radzie Regen-
cyjnej i za rządem ludowym w środowisku robotników, 
natomiast Wacław Sieroszewski z SNN starał się zjednać 
lubelską inteligencję. W dniu 3 listopada występował on 
na zebraniu radykalnej inteligencji w Resursie Kupieckiej 
poddając krytyce rząd Świeżyńskiego52. Socjaliści lubel-
scy tworząc grunt społecznego i politycznego poparcia dla 
inicjatywy rządu ludowego postanowili wykorzystać in-
stytucję rad delegatów robotniczych. W ukonstytuowanej 
w nocy z 5 na 6 listopada Lubelskiej Radzie Delegatów Ro-
botniczych przewagę uzyskali działacze PPS. Za ich spra-
wą wieczorem 6 listopada zwołany został wiec na którym 
poinformowano zebranych o powstaniu w Lublinie Rady 
Delegatów Robotniczych i o jej postulacie wprowadzenia 
ośmiogodzinnego dnia roboczego. Wiecujący na wniosek 
organizatorów przyjęli uchwałę wzywającą do obalenia 
Rady Regencyjnej i powołania rządu Republiki Ludowej 
i utworzenia Milicji Ludowej. Na dzień następny prokla-
mowano zorganizowanie strajku powszechnego i manife-
stacji ulicznej od Placu Bychawskiego do Sródmieścia53.

50 T. Nałęcz, op. cit., s. 215-216
51 H. Jabłoński, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny1914-1918, 
Warszawa 1958, s. 476-478, 646-647.
52 F. Honowski, Parlament i rząd w Polsce niepodległej, Warszawa 1938, s. 100.
53 „Głos Lubelski” nr 309 z 9. XI. 1918 r.; W. Uziembło, Wspomnienia 1900-1939, 
Warszawa 1965, s. 189.;S. Krzykała, Rady Delegatów na Lubelszczyźnie 1918-
1920, Lublin 1968, s. 101-102.

W przeddzień proklamowania Tymczasowego Rzą-
du Ludowego Republiki Polskiej odbyła się odprawa kie-
rowników akcji, której przewodniczył Wacław Siero-
szewski. Każdy z obecnych składał mu ślubowanie, że 
lojalnie i sprawnie będzie wykonywał powierzone mu za-
dania. Z ramienia POW plan całej operacji przejęcia wła-
dzy w Lublinie referował Tadeusz Puszczyński. Stosu-
nek sił wojskowych był niekorzystny dla zamachowców, 
ich siły były mniejsze i gorzej uzbrojone. Formacje uzna-
jące Radę Regencyjną miały w swych szeregach około 
1500 żołnierzy; stanowiły je batalion Polskich Sił Zbroj-
nych, dwie kompanie żołnierzy wydzielonych z wojska au-
striackiego, endecka Straż Bezpieczeństwa Publicznego, 
grupy dowborczyków54. Organizatorom zamachu sprzy-
jał fakt, że w momencie opuszczania przez Austriaków 
obiektów wojskowych POW obsadziła część z nich swy-
mi ludźmi, w tym magazyn broni przy ulicy Początkow-
skiej (obecnie ul. Staszica)55, a także to iż batalion Weh-
rmachtu był rozlokowany w okolicy dworca kolejowego 
a nie w śródmieściu.

Przed dokonaniem zamachu strona niepodległościowa 
miała w Lublinie około 300-400 żołnierzy POW, których 
użyto w akcji (wczesnym rankiem 7 listopada, przed wy-
ruszeniem do realizacji powierzonych im zadań, złożyli 
przysięgę wierności rządowi ludowemu), kilkudziesięciu 
bojowców Pogotowia Bojowego PPS, którymi dowodził 
Józef Kobiałko oraz nieokreślona ilość zmobilizowanych 
robotników. W dniu przewrotu, w późnych godzinach 
porannych, dotarły do Lublina chłopskie oddziały POW 
z obwodów okręgu lubelskiego, ale w samych działaniach 
zamachowych nie brały udziału. Siły stojące za rządem 
ludowym uległy zatem znacznemu wzmocnieniu56. W ra-
zie zagrożenia mógł też liczyć na członków organizowa-
nej Milicji Ludowej, powołanej przez powstałą w nocy z 5 
na 6 listopada Radę Delegatów Robotniczych. 

Nakreślony przez Puszczyńskiego plan miał charakter 
defensywny i zakładał powstrzymanie oddziałów Weh-
rmachtu ogniem karabinów maszynowych ustawionych 
na moście na Bystrzycy. Oddziały POW miała wspierać 
w tym rejonie milicja robotnicza zmobilizowana w ciągu 
nocy; w fabryce Moritza przy moście urządzono składni-
cę broni i amunicji dla robotników zakładów Plage i Laś-
kiewicz oraz fabryki Wolskiego. Za uzbrojenie robotników 
tej dzielnicy odpowiedzialny był Dymowski. W rozwinię-
ciu natarcia wojsk podległych Radzie Regencyjnej prze-
szkadzać mieli usposobieni lewicowo mieszkańcy Lubli-
na, licznie zgromadzeni na wiecu na Placu Bychawskim. 

54 M. Ryba, op. cit., s. 380.
55 S. Krzykała, op. cit., s. 96.
56 T. Nałęcz, op. cit., s. 216. M. Ryba (op. cit. s. 381) pisze, że „lewica dyspono-
wała w Lublinie ok. 250 pewnymi ludźmi”, Dane te są zaniżone w odniesieniu 
do omawianego tu czasu. 
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Za jego organizację odpowiadał W. Uziembło. Gdyby się 
nie udało powstrzymać nacierających wojsk rządowych, 
plan przewidywał wycofanie się pod Lubartów i połącze-
nie z formowanymi w tamtym rejonie przez PSL „Wyzwo-
lenie” oddziałami chłopskimi. Dysponując większymi si-
łami zakładano zdobycie Lublina frontalnym atakiem57. 

Częścią przygotowanego planu było odizolowanie 
osób przebywających w Lublinie i sprawujących z ramie-
nia Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem i administra-
cją. W nocy z 6 na 7 listopada został zawieszony w czyn-
nościach i internowany w swoim mieszkaniu Juliusz 
Zdanowski, pełniący funkcję komisarza generalnego na 
okupację austriacko-węgierską, któremu podlegała admi-
nistracja ogólna i gospodarcza. Aresztowano generała Bo-
lesława Olszewskiego- nowo powołanego dowódcę lubel-
skiego okręgu wojskowego, podpułkownika Pasławskiego 
- szefa sztabu okręgu lubelskiego oraz Jana Niecięgiewi-
cza, komendanta Straży Bezpieczeństwa Publicznego. Po-
stanowiono też aresztować generała Rozwadowskiego, ale 
nie doszło do tego gdyż nie było go już w Lublinie. 

Przywódcy polityczni zamachu i dowódca lubelskie-
go POW choć byli gotowi do zbrojnego zdobycia władzy 
w mieście, to niepokoił ich fakt, że mogą doprowadzić do 
bratobójczej walki i podjęli w nocy próbę przeciągnięcia 
na swoją stronę wojsk uznających zwierzchnictwo Rady 
Regencyjnej. Do żołnierzy polskich wydzielonych z ar-
mii austriackiej udał się nad ranem Medard Downaro-
wicz i udało mu się w krótkim przemówieniu przekonać 
aby nie podejmowali działań zaczepnych. Gorzej, wbrew 
temu co pisze S. Thugutt, poszło Wacławowi Sieroszew-
skiemu, który z podobną misją udał się do batalionu Pol-
skich Sił Zbrojnych (Wehrmachtu)58. Bardziej wiarygodny 
jest w swych wspomnieniach Władysław Uziembło, któ-
ry był odpowiedzialny za zorganizowanie wczesnym ran-
kiem wiecu na Placu Bychawskim. Oto jego opis wyda-
rzeń, które miały decydujące znaczenie dla powodzenia 
całej operacji przejęcia władzy w mieście przez ugrupowa-
nia lewicy bez rozlewu krwi. „O świcie byłem już na placu 
Bychawskim i skomunikowałem się z tow. Dymowskim, 
któremu szło dobrze. Gdy spostrzegłem, że w okolicznych 
bramach domów i na ulicach zbiera się coraz więcej robot-
ników, wówczas zawołałem kilku towarzyszy; wyszliśmy 
na balkon nad Kuchnią Robotniczą i rozwinęliśmy czer-
wony sztandar. Na ten sygnał plac zaczął się szybko za-
pełniać. Tu i ówdzie przemykali robotnicy z karabinami, 
by w lokalu Kuchni Robotniczej przypiąć czerwone opa-
ski na lewym ramieniu. Tłum szybko wzrastał. Zacząłem 

57 W. Uziembło, op. cit., s. 189-190.
58 S. Thugutt, op. cit., s. 76. Thugutt podaje, że w tym samym czasie co Downa-
rowicz, udał się Sieroszewski „na drugą stronę Bystrzycy do przysłanego na 
poskromienie buntu batalionu Rady Regencyjnej, skłonił go do poddania się 
zwierzchnictwu nowego rządu”.

przemawiać – pisze on – nawiązując do wczorajszego 
wiecu i uchwał Rady Delegatów Robotniczych. Po chwi-
li spostrzegłem, że od ulicy Kolejowej na plac wmasze-
rował oddział Wehrmachtu. Oficer tego oddziału wezwał 
zgromadzonych na placu do rozejścia się, uformował swój 
oddział w dwuszereg i zakomenderował <<gotuj broń>>. 
Z tłumu padły gwizdy i okrzyki oburzenia, a pewien ro-
botnik wyskoczył naprzeciw skierowanym do tłumu ba-
gnetom i rozdzierając koszulę na piersiach zawołał tra-
gicznym głosem: <<Będziesz strzelał sk-synu do Polaków! 
Strzelaj w pierś swojego ojca>>. Jeden z żołnierzy opuścił 
broń i wyszedł z szeregu, a za nim drugi. Dotychczas pro-
sta, zwarta linia żołnierzy zafalowała. Oficer, który zra-
zu wyjął rewolwer, zobaczył, że jego komenda <<bacz-
ność>> nie skutkuje. Zakomenderował więc ustawienie się 
w czwórki i - <<odmarsz do koszar>>. Odmarszowi żoł-
nierzy towarzyszyły triumfalne okrzyki tłumu: <<Niech 
żyje Polska Ludowa>>”59. Jakimi motywami żołnierze się 
kierowali odmawiając użycia broni pozostanie tajemnicą, 
ale możemy się domyślać, że wchodziły w grę różne czyn-
niki – polityczne, moralne, niechęć prowadzenia wojny 
bratobójczej, strach przed śmiercią u progu wymarzonej 
niepodległości, zmęczenie psychiczne długotrwałą wojną. 

Wbrew obawom żywionym przez przywódców zama-
chu udało im się przejąć władzę bez rozlewu krwi. Już ran-
kiem w ręku nowej władzy znalazły się instytucje rządo-
we, z gmachem Generalnego Gubernatorstwa włącznie, 
poczta, telegraf, dworzec kolejowy i inne ważne budynki 
administracyjne i wojskowe. W późnych godzinach po-
rannych, kiedy minęło niebezpieczeństwo starcia zbroj-
nego miasto ożyło, pojawił się ruch na ulicach, a w oczy 
rzucały się przemieszczające się do punktów zbiórki od-
działy wojskowe oraz robotnicy tworzący Milicję Ludową. 
Oto jak relacjonował sytuację wydawany przez lewicę nie-
podległościową w Lublinie, jako organ rządowy, biuletyn 
„Komunikat”: „O godzinie 9-tej rano było już wiadomo, 
że wszelkie groźne przeszkody zostały usunięte i że władza 
przeszła niepodzielnie w ręce nowego Rządu. Żywy ruch 
zapanował na mieście. Był to obraz, który się nie powta-
rza. Konni kurierzy galopowali ulicami, co chwilę prze-
chodził oddział uzbrojony, w strojach cywilnych, przejeż-
dżały wozy mające za straż nieraz młodziutkich chłopców 
z karabinami. Na ulicach spotykało się co chwilę uzbro-
jonych robotników z czerwoną przepaską Milicji Ludo-
wej. Oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej w pełnym 
pogotowiu w swych punktach zbornych. Uderzają wyglą-
dem i dzielną postawą oddziały chłopskie. Przed ... skła-
dami obsadzonymi przez POW straże na wszystkich uli-
cach do nich wiodących”60. 
59 W. Uziembło, op. cit., s. 191
60 „Komunikat” nr 93 z 9 XI 1918 r., http//teatrnn.pl/leksykon/artykuły/lublin-
-1918-tymczasowy rząd lub... .Pobrano 8 XI 2018 r.
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Po wycofaniu się batalionu Wehrmachtu delegacja rzą-
du lubelskiego wraz z prezydentem Lublina Janem Tur-
czynowiczem i Władysławem Kunickim, radnym miej-
skim i członkiem władz miejscowej PPS, udali się do 
koszar aby pertraktować nad formą jego podporządko-
wania się nowemu rządowi. Doszło do zawarcia porozu-
mienia, że weźmie on udział w akcie złożenia przysięgi 
przez wszystkie formacje wojskowe znajdujące się na te-
renie Lublina. W godzinach południowych przed Katedrą 
odbyło się zaprzysiężenie oddziałów Polskiej Siły Zbroj-
nej, żołnierzy polskich byłej armii austriackiej, oddziałów 
POW, dowborczyków, formacji Milicji Ludowej, a także, 
co może wydawać się dziwne – endeckiej Straży Bezpie-
czeństwa Publicznego61. Przysięgę odbierał minister spraw 
wojskowych rządu ludowego E. Rydz-Śmigły, w obecności 
przybyłych z Placu Bychawskiego uczestników poranne-
go wiecu oraz osób ciekawych wydarzeń które zaszły. Rotę 
przysięgi ułożył S. Thugutt, a brzmiała ona następująco: 
„Przysięgam Bogu Najwyższemu i ojczyźnie mej Polskiej 
służyć wiernie z oddaniem wszystkich sił swoich sprawie 
Polskiej Republiki Ludowej, okazywać bezwzględne po-
słuszeństwo swoim przełożonym wojskowym, mianowa-
nym przez Rząd Ludowy, bronić ojczyzny swojej aż do 
ostatka sil przed najazdem wroga, a lud polski przed za-
machami tych, którzyby prawa jego ograniczać chcieli”62. 

Na zakończenie uroczystości złożenia przysięgi orkie-
stra wojskowa odegrała hymn narodowy i Marsyliankę. 

Po zaprzysiężeniu wojska S. Thugutt jako minister 
spraw wewnętrznych udał się do internowanego w miesz-
kaniu komisarza Zdanowskiego i oświadczył mu, że jest 
już wolny. Zażądał też przekazania mu listy mianowanych 
przez niego komisarzy powiatowych, którzy pełnili funk-
cję starostów, a więc zwierzchników administracji powia-
tu. Z liczby 32 komisarzy powołanych przez Zdanowskie-
go Thugutt pozostawił tylko jednego. Komisarze podobnie 
jak rząd nosili nazwę „ludowych”. 

O zmianach zaszłych na scenie politycznej informowa-
ły mieszkańców Lublina, drukowane w nocy i rozlepiane 
nad ranem, odezwy proklamujące powstanie Tymczaso-
wego Rządu Ludowego Republiki Polskiej i podające jego 
skład. Towarzyszył im dużego formatu druk zatytułowa-
ny Do Ludu Polskiego, zawierający program rządu i po-
wszechnie nazywany dziś Manifestem. Ostateczną jego re-
dakcję wieczorem dnia poprzedniego uzgodnili ze sobą 
Thugutt i Hołówko, a drukiem zajęli się działacze PPS – 
Ignacy Kubecki i Józef Szydłowski. W ekipie rozlepiającej 
Manifest znajdował się między innymi minister robót pu-
blicznych Marian Malinowski. 

61 „Głos Lubelski”, nr 309 z 9. XI. 1918 r. 
62 Rotę przysięgi opublikował „Głos Lubelski” w dniu 9.XI. 1918 r.. Odbiegała 
ona od treści przysięgi ustalonej przez Radę Regencyjną 12 października 1918 r. 

Odezwa proklamująca powstanie Tymczasowego Rzą-
du Republiki Polskiej obwieszczała, że powstał on z woli 
stronnictw ludowych i socjalistycznych i do czasu zwo-
łania Sejmu Ustawodawczego będzie dysponował peł-
nią władzy, czyli będzie sprawował funkcję ustawodaw-
czą i wykonawczą czyli zarządzającą. Powołanie rządu 
zostało na wyrost uznane za równoznaczne z obaleniem 
Rady Regencyjnej. Partie tworzące rząd szukając popar-
cia w środowiskach znajdujących się poza ich wpływami 
chciały podnieść jego prestiż wskazując Piłsudskiego jako 
komendanta wszystkich wojsk, pod nieobecność którego 
zastępuje go Śmigły-Rydz. 

Opublikowany z datą 7 listopada biuletyn rządowy 
„Komunikat” informując o utworzeniu się Tymczasowe-
go Rządu Ludowego Republiki Polskiej, podawał nastę-
pujący jego skład i przydział czynności: premier i sprawy 
zagraniczne – I. Daszyński (PPSD), sprawy wewnętrz-
ne – S. Thugutt (PSL „Wyzwolenie”), poczta i komunika-
cja – J. Moraczewski (PPSD), oświata – G. Dubiel (PSL 
„Piast”). przemysł – B. Ziemięcki (PPS), praca i opieka 
społeczna – T. Arciszewski (PPS), rolnictwo – J. Ponia-
towski (PSL „Wyzwolenie), aprowizacja – W.Witos (PSL 
„Piast”), roboty publiczne – M. Malinowski (PPS), koope-
ratywy – M. Downarowicz (SNN), propaganda i agitacja 
– W. Sieroszewski (SNN), bez teki – T. Nocznicki (PSL 
„Wyzwolenie”), bez teki - B. Stolarski (PSL „Wyzwolenie”). 
Na końcu tej informacji był dopisek, że jest to skład nie-
pełny. Rzeczywiście brakowało w nim resortu wojskowe-
go. W dalszej części „Komunikatu” był zamieszczony de-
kret rządowy powołujący brygadiera E. Rydza-Śmigłego, 
w zastępstwie J. Piłsudskiego, na ministra wojny i naczel-
nego komendanta wszystkich wojsk polskich i nadający 
mu stopień generała63.

„Komunikat” nr 91 oprócz składu rządu i dekretu po-
wołującego Rydza Śmigłego na ministra wojny zawierał 
jeszcze odezwę, której treść zupełnie odbiegała od wcze-
śniej zacytowanej proklamacji Tymczasowego Rządu Lu-
dowego Republiki Polskiej. Odezwa ta jest przez history-
ków przemilczana i pomijana. Autorzy jej powodowani 
względami propagandowymi zafałszowują jego jedno-
stronny charakter polityczny i sposób powołania. Jeśli 
w proklamacji pisano, że jest to rząd ludowy powstały 
z polecenia stronnictw ludowych i socjalistycznych dwóch 
zaborów, to w tej odezwie jest mowa o rządzie narodo-
wym, którego źródłem władzy jest społeczeństwo. „Pierw-
szy raz od czasu trwania wojny światowej – czytamy już na 
jej początku – powstał Rząd Narodowy wyłoniony z woli 
społeczeństwa, a nie narzucony obcą władzą, lub z niej 
pochodzące czynniki”. W dalszej części odezwy mamy do 

63 „Komunikat” nr 91 z 7. XI. 1918 r., http//teatrnn.pl/leksykon/artykuły/lublin-
-1918-tymczasowy rząd lub... .Pobrano 8 XI 2018 r. Treść jego zamieszcza też 
w swych wspomnieniach W. Witos, op. cit., s. 29-30.
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czynienia z głoszonym przez lewicowe ideologie politycz-
ne utożsamianiem pojęć lud i naród. „Pierwszy Rząd Na-
rodowy tej wojny jest zarazem Rządem Ludowym”. Któż 
jest ludem? – pada pytanie. A oto odpowiedź: „Chłopi, ro-
botnicy, mieszczanie, pracownicy ręką i duchem, wszyscy 
ludzie pracy! Któż jest poza nimi? Garść kapitalistów i ob-
szarników”. Nie trudno zauważyć, że tylko część wymie-
nionych grup społecznych była w rządzie reprezentowana. 
Nie było w nim przedstawicieli mieszczaństwa, dużej czę-
ści chłopów, a także znacznej części inteligencji i pracow-
ników umysłowych. W dodatku poza tworzonym rządem 
znalazł się cały zabór pruski. Wyłączywszy środowiska po-
zostające pod wpływami SDKPiL i PPS-Lewicy, czytają-
cych mógł nieco uspokoić fragment mówiący o tym, że 
rząd kierując się dobrem mas pracujących pójdzie wła-
sną drogą i nie będzie naśladował rewolucji bolszewickiej. 
„Zorganizowany Lud polski pójdzie własną swoją drogą 
Nie będzie naśladował ani Zachodu, ani Wschodu! Nie 
będzie naśladował ani metod pruskich, padających dziś 
w gruzy, ani rosyjskich, które zapędziły Rosję w anarchię 
bez wyjścia. Lud polski podejmie przez swych przedsta-
wicieli w Sejmie konstytucyjnym w ładzie i porządku bu-
dowę Polski dla dobra mas pracujących”64. 

Rzeczywisty polityczny skład rządu był węższy niż to 
podawały afisze rozlepione na placach i ulicach Lublina. 
Widniały na nich nazwiska dwóch działaczy galicyjskie-
go PSL „Piast” - Wincentego Witosa i Gabriela Dubiela. 
Przywódca Piasta co prawda przyjechał do Lublina ale de-
cyzję o ewentualnym przystąpieniu miał podjąć na miej-
scu, tymczasem jego nazwisko umieszczono w składzie 
rządu i podano do publicznej wiadomości wcześniej, co 
można uznać, że w ten sposób chciano na nim wymusić 
zgodę na udział w rządzie ludowym. W czasie pierwsze-
go posiedzenia Rady Ministrów, odbywającego się o go-
dzinie 10 wieczorem w dniu 7 listopada, Witos przedsta-
wił jako warunek wejścia do rządu zaproszenie do niego 
reprezentantów endecji. Propozycja ta została odrzuco-
na więc Witos opuścił posiedzenie i udał się do Krakowa, 
gdzie opublikował oświadczenie, że do rządu powstałego 
w Lublinie nie wchodzi, a jego nazwisko w odezwie pro-
klamującej jego utworzenie zostało umieszczone bez jego 
zgody. Gabriel Dubiel był rekomendowany do rządu przez 
lewicę niepodległościową (należał do konwentu Organiza-
cji A), ale nie miał mandatu od swej partii i PSL uważała, 
że znalazł się tam jako osoba prywatna, grożąc mu nawet 
wydaleniem ze stronnictwa. Do Lublina Dubiel nie przy-
jechał i w pracach rządu nie brał udziału. 

Krótki czas funkcjonowania rządu lubelskiego jak 
i ograniczony zakres terytorialny jego władztwa powodu-
je, że jego wpływ na rzeczywistość przejawiał się nie tyle 

64 Ibidem, s. 30-31.

w jego działalności, co programie przedstawionym naro-
dowi u progu niepodległości. Będzie on oddziaływał na 
politykę przyszłych rządów, nawet te które nie mieniły się 
ludowymi, nie mogły potraktować wydanego przezeń ma-
nifestu jakby go nie było. Janusz Pajewski daje taką jego 
charakterystykę: „z natury rzeczy ogólnikowy, w słowach 
gwałtowny, niemal rewolucyjny, w treści wszakże znacznie 
bardziej umiarkowany”65. Manifest miał tytul „Do Ludu 
Polskiego!” i adresowany był przede wszystkim do robotni-
ków, włościan i żołnierzy. We wstępnej jego części stwier-
dzano, że wszędzie następuje upadek kapitalizmu i rządów 
kapitalistów, fabrykantów i obszarników, a do władzy do-
chodzi lud pracujący. Również lud polski musi ująć w swe 
ręce władzę, dlatego z polecenia stronnictw ludowych i so-
cjalistycznych „ogłaszamy się za Tymczasowy Rząd Ludo-
wy Polski”, który do chwili zwołania Sejmu Ustawodaw-
czego będzie sprawował niepodzielnie władzę. Tworzący 
się rząd odmawiał Radzie Regencyjnej prawa kierowania 
losami narodu polskiego, gdyż jej władza została Polakom 
narzucona przez zaborców i okupantów, a przy tym jej 
polityka jest ugodowa, reakcyjna i niezgodna z interesa-
mi ludu i narodu. 

Analiza manifestu pozwala wyodrębnić w nim trzy gru-
py zagadnień, Do pierwszej należą sprawy, których roz-
strzygnięcie następuje przez sam manifest i obowiązuje od 
chwili jego ogłoszenia, na drugą grupę składa się wykaz 
reform, społeczno-gospodarczych zastrzeżonych do decy-
zji sejmu, a trzecią stanowią kwestie wchodzące w zakres 
polityki zagranicznej i ułożenia stosunków z innymi na-
rodami. Manifesty wydawane czy to przez ugrupowania 
polityczne czy też rządy mają na ogół charakter deklara-
cji programowej, przedstawiającej zamierzenia i kierunki 
działania na przyszłość. Manifest z 7 listopada 1918 roku 
jest w części deklaracją polityczną, a w części przybiera 
charakter aktu prawnego wprowadzającego określone po-
stanowienia. W odniesieniu do tej części tekstu nazywa-
ny jest przez jego autorów dekretem. „Jako Tymczasowy 
Rząd Ludowy Polski – czytamy – postanawiamy i ogła-
szamy poniższe prawa obowiązujące cały naród polski od 
chwili wydania niniejszego dekretu66. W tym trybie po-
stanawiano, że:

1) państwo polskie „stanowić ma po wszystkie czasy 
Polską Republikę Ludową”, a jej pierwszego prezydenta 
wybierze Sejm Ustawodawczy.

2) Rada Regencyjna przestaje istnieć; gdyby ona jak 
i stworzony przez nią rząd nie chciały się poddać tej de-
cyzji „ogłoszone będą za wyjęte spod prawa.

3) Sejm Ustawodawczy ma być wybrany w sposób de-
mokratyczny w oparciu o pięcioprzymiotnikowe prawo 
65 J. Pajewski, op. cit., s. 289.
66 Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej. Lublin – Kraków, 7 listopa-
da 1918 r.(w:) Powstanie II Rzeczypospolitej …, 429. 
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wyborcze; wybory powszechne, równe, bezpośrednie, taj-
ne, proporcjonalne. 

4) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każde-
mu obywatelowi bez różnicy płci mającemu skończone 
21 lat.

5) wszyscy są równi wobec prawa bez względu na po-
chodzenie, wiarę, narodowość. płeć

6) wszyscy posiadają następujące wolności obywatel-
skie: wolność sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, po-
chodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków.

7) donacje i majoraty przechodzą na własność państwa.
8) lasy prywatne i rządowe zostają upaństwowio-

ne; wyrąb i sprzedaż lasu jest dozwolona po uzyskaniu 
zezwolenia. 

9) w przemyśle, rzemiośle i handlu wprowadza się 
ośmiogodzinny dzień pracy.

W oparciu o ustanowione powyżej prawa rząd Daszyń-
skiego zapowiadał zdemokratyzowanie samorządu teryto-
rialnego i reorganizację rad gminnych, miejskich i sejmi-
ków powiatowych. Ład i bezpieczeństwo obywateli miała 
zapewnić milicja ludowa. Za jedno z najważniejszych za-
dań stojących przed rządem uznano sprawy aprowizacji, 
zapewnienie ludziom dostępu do podstawowych artyku-
łów spożywczych i zwalczanie spekulacji. 

Rozstrzygnięcia w odniesieniu do innych reform spo-
łecznych i ustrojowych, postulowanych przez programy 
partii tworzących rząd, manifest odsyłał do kompetencji 
parlamentu. Zapowiadano wniesienie do Sejmu Ustawo-
dawczego projektów ustaw w przedmiocie następujących 
reform społecznych:

„a) przymusowe wywłaszczenie i zniesienie wielkiej 
i średniej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu 
pracującego pod kontrolą państwową;

b) upaństwowienie kopalń, salin, przemysłu naftowe-
go, dróg komunikacyjnych oraz innych działów przemy-
słu, gdzie się to da od razu uczynić;

c) udział robotników w administracji tych zakładów 
przemysłowych, które nie zostaną od razu upaństwowione;

d) prawo o ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobo-
cia, chorób i na starość;

e) konfiskaty kapitałów, powstałych w czasie wojny 
ze zbrodniczej spekulacji artykułami pierwszej potrzeby 
i dostaw do wojska;

f) wprowadzenia powszechnego, obowiązkowego i bez-
płatnego świeckiego nauczania szkolnego”67 

Przytoczony fragment manifestu świadczy, że rząd lu-
dowy przyjmował pepesowską koncepcję przeprowadza-
nia rewolucyjnych zmian w majestacie prawa. 

Miejsce Polski w Europie, jej kształt terytorialny i kwe-
stię granic manifest ujmował nader ogólnikowo. W skład 

67 Ibidem, s. 430

państwa polskiego miały wchodzić „wszystkie ziemie, za-
mieszkałe przez lud polski, z własnym wybrzeżem mor-
skim”. Jest to określenie bardzo nieprecyzyjne i mogło 
być różnie interpretowane, np. oznaczać terytorium za-
mieszkałe wyłącznie przez Polaków, ziemie zamieszkałe 
w większości przez Polaków, bądź ziemie na których byli 
oni w mniejszości, a należały w przeszłości do Rzeczy-
pospolitej. Do Polaków zamieszkałych na terytorium b. 
Księstwa Litewskiego manifest kierował wezwanie, „aby 
w braterskiej zgodzie z narodami litewskim i białoruskim 
dążyli do odbudowania państwa litewskiego w dawnych 
jego historycznych granicach”. Do ludności polskiej Galicji 
Wschodniej i Ukrainy zwracano się z apelem „pokojowe-
go załatwienia kwestii spornych z narodem ukraińskim, aż 
do ostatecznego ich uregulowania przez miarodajne czyn-
niki obu narodów”68. Przytoczone fragmenty manifestu 
odnośnie relacji między Polakami a narodami zamiesz-
kującymi Rzeczypospolitą przed rozbiorami, pozwalają 
na sformułowanie wniosku, że jego autorzy opowiadali 
się za koncepcją federacyjną, którą będzie później próbo-
wał realizować Piłsudski69. Słowa dotyczące kwestii Po-
laków na Litwie i Ukrainie u wielu czytających manifest 
mogły wywoływać zaniepokojenie co do przyszłej granicy 
wschodniej. Stwierdzenie o odbudowie państwa litewskie-
go „w dawnych jego granicach historycznych” dawało pole 
dla wielu interpretacji, czemu daje wyraz Witos w swych 
wspomnieniach. Pisze on, że rząd Daszyńskiego „dora-
dzał Polakom współdziałanie przy tworzeniu państwa li-
tewskiego i to w granicach historycznych, a więc prawie 
że po Lublin, proklamował miłość wszystkich narodów, 
gdy akuratnie w tym czasie Ukraińcy mordowali Polaków 
w Galicji wschodniej, w sposób barbarzyński przelewając 
krew polską strumieniami. Nie zastanowił się nad wysła-
niem tam choćby jednego żołnierza”70.

Manifest był wydany w czasie kiedy ziemie zaboru pru-
skiego znajdowały się w pod władzą cesarza, a niemiec-
ka część Królestwa Polskiego była dalej okupowana przez 
jego wojska. Zwracano się do Niemców z nadzieją, że lud 
niemiecki „rozkaże swym wojskom bezzwłocznie opuścić 
wszystkie ziemie polskie”, ale jeśli nie uczynią tego dobro-
wolnie zapowiadano ich odebranie orężem. Rząd lubel-
ski mając ambicje połączenia w jeden organizm wszyst-
kich trzech zaborów wzywał Polaków do wstępowania do 
armii, którą pod nieobecność Piłsudskiego organizował 
Rydz-Śmigły. W patetycznych słowach zwracano się do 
ludu polskiego: „Wybija godzina twego czynu. Weź wielkie 
68 Ibidem, s. 431
69 W innym miejscu manifest zwraca się do narodów Europy Środkowo-
-Wschodniej o tworzenie związku wolnych i równych narodów. „Was bratnie 
narody: litewski, białoruski, ukraiński, czeski i słowacki wzywamy do zgodne-
go z nami współżycia i wzajemnego wspierania się w wielkim dziele tworzenia 
związku wolnych i równych narodów”
70 W. Witos, op. cit., s. 37
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dzieło wyzwolenia twej ziemi, przesiąkłej potem i krwią 
twych ojców i praojców w swe spracowane, mocne dłonie 
i przekaż następnym pokoleniom wielką i wolną zjedno-
czoną Ojczyznę. Stań, jak jeden mąż, do czynu, nie poskąp 
wielkiemu dziełu wyzwolenia Polski i pracującego w niej 
człowieka ani mienia, ani ofiar, ani życia”71. 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, jak wy-
nika to z nazwy, miał ambicję bycia rządem ogólnopol-
skim, który doprowadzi do zjednoczenia wszystkich ziem 
i odrodzenia państwa polskiego. Krótki okres jego istnie-
nia nie pozwolił zrealizować powyższego celu, ale rodzi 
się pytanie jaki był zakres jego władztwa terytorialnego. 
Formalnie jego władza, a może lepiej byłoby powiedzieć 
wpływy, za pośrednictwem mianowanych przez Thugut-
ta komisarzy powiatowych, sięgała części Królestwa Pol-
skiego będącego pod okupacją austriacką. Brak badań 
lokalnych nie pozwala stwierdzić czy we wszystkich po-
wiatach ich władza miała charakter realny. Powołani ko-
misarze często byli zdani na samych siebie, a ich możliwo-
ści sprawowania funkcji zależały od tego czy mieli oparcie 
w lokalnym oddziale POW, czy formacjach milicji ludowej 
lub Milicji PPS. Tam gdzie obóz niepodległościowy miał 
małe wpływy komisarze byli pozbawieni odpowiedniej 
egzekutywy w postaci aparatu przymusu. W dodatku ka-
dry urzędnicze, którymi oni dysponowali, stanowiły apa-
rat administracyjny Rady Regencyjnej, przejęty przez nią 
po ustępującym okupancie. Wśród historyków dominu-
je pogląd, że na obszarze byłej okupacji austriackiej pod-
porządkowane mu były tereny leżące po prawej stronie 
Wisły, czyli południowa część Lubelszczyzny, a po lewej 
stronie Wisły powiaty Radom, Wierzbnik, Opatów San-
domierz, Kozienice, oraz Zagłębie Dąbrowskie. Politycz-
nie zwierzchnictwo TRLRP uznawała powstała 6 listopa-
da tzw. Republika Tarnobrzeska z księdzem Eugeniuszem 
Okoniem i Tomaszem Dąbalem na czele, głosząca bardzo 
radykalny program społeczny, którego głównym hasłem 
było wywłaszczenie obszarników bez odszkodowania. 
Obejmowała ona powiaty: tarnobrzeski, niżański, kolbu-
szowski i mielecki. Polska Komisja Likwidacyjna, będąca 
lokalną władzą w Galicji, tak jak nie uznawała nad sobą 
zwierzchności Rady Regencyjnej, tak też odmówiła pod-
porządkowania się rządowi ludowemu w Lublinie. Oczy-
wiście poza jego zasięgiem były ziemie Królestwa okupo-
wane jeszcze przez Niemców i zabór pruski 

Podsumowując rozważania na temat zasięgu terytorial-
nego Rządu Ludowego w Lublinie uprawniony będzie sąd, 
że jego władztwo administracyjne wspierane przez forma-
cje POW, Milicji Ludowej bądź Milicji PPS sięgało znacz-
nej części obszaru okupacji austriackiej Królestwa Polskie-
go. Szerszy był zasięg wpływów politycznych, co skłoniło J. 

71 Powstanie II Rzeczypospolitej …,s. 431

Piłsudskiego do utworzenia na jego podbudowie politycz-
nej rządu Jędrzeja Moraczewskiego jako pierwszej wła-
dzy centralnej. Politycznie oddziaływał on tam gdzie się-
gały wpływy PPS, PSL „Wyzwolenie” POW oraz PPSD. 
Partie te rozwinęły szeroką kampanię organizowania po-
parcia dla rządu Daszyńskiego. Na dzień 10 listopada lu-
belski OKR PPS zwołał w „ Rusałce” wielki wiec, na któ-
ry przyszło około 5 tysięcy ludzi. Przemawiali na nim W. 
Kunicki, A. Landy-Lipiński, B. Ziemięcki i T. Hołówko. 
Zgromadzeni uchwalili rezolucję poparcia rządowi ludo-
wemu. W tym samym dniu odbyło się też w Lublinie wiel-
kie zgromadzenie chłopów zorganizowane przez PSL, na 
którym przemawiali między innymi J. Poniatowski, K. Ba-
giński. Wzięło w nim udział około 3 tysiące uczestników, 
a w uchwalonej rezolucji deklarowano „poparcie i po-
słuch rządowi”. Uczestnicy wiecu socjalistycznego i lu-
dowego połączyli się potem we wspólnej manifestacji na 
Placu Litewskim i wysłuchali przemówienia premiera I. 
Daszyńskiego.

Rząd Daszyńskiego od początku zwalczany był przez 
ugrupowania prawicowe jak również skrajną lewicę. Lu-
belscy endecy zarzucali mu wybitnie partyjny charakter 
i że powstał w drodze zamachu zorganizowanego przez 
wąskie grono osób. Przeciwstawiano mu postulat rządu 
narodowego stanowiącego szeroką koalicję stronnictw, 
albowiem tylko taki rząd może podołać ogromowi za-
dań budowy państwowości polskiej. Wieszczono rychły 
upadek rządu, gdyż nie będzie w stanie zapewnić sobie 
zaufania narodu. Również lubelscy aktywiści nie szczę-
dzili ostrej krytyki powstałemu w Lublinie rządowi. Mó-
wiono, że został utworzony w uzurpatorski sposób przez 
„warcholskie kliki”, które wykorzystały istniejący w kra-
ju zamęt72. 

Bardzo ostrej krytyce poddawany był rząd Daszyńskie-
go ze strony lewicy rewolucyjnej – SDKPiL i PPS-Lewicy. 
Główny zarzut sprowadzał się do oskarżenia, że powstał 
w drodze nierewolucyjnej i sprzeniewierza się idei socja-
lizmu. Oto fragment odezwy lubelskiej SdKPiL wydanej 
nazajutrz po utworzeniu rządu Daszyńskiego, w której 
wylicza się powody dla których nie może być on uznany 
za rząd ludowy:

„Towarzysze! Rząd ten powstał nie drogą rewolucji, nie 
z rąk zwycięskiego proletariatu otrzymał władzę ... . 

Powstał dzięki spiskowi grupy wojaków z POW, w ukry-
ciu przed klasą robotniczą, w tajemnicy przed Lubelską 
Radą Delegatów Robotniczych – więc rządem ludowym 
nie jest! 

Powstał z ugody między socjalpatriotami z PPS, bur-
żuazją chłopską ze Stronnictwa Ludowego i inteligencją 
mieszczańską – więc rządem ludowym nie jest!

72 M. Ryba, op. cit., s. 384. 389-390
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Zamiast ziemi i fabryk daje wam obiecanki, zamiast 
dyktatury proletariatu przyrzeka wam sejm burżuazyjny 
– więc rządem ludowym nie jest!”73.

Wśród wezwań umieszczonych na końcu odezwy 
umieszczono hasło „Precz z samozwańczym, nieodpo-
wiedzialnym rządem” 

Podobne stanowisko wobec rządu Daszyńskiego zaję-
ła PPS-Lewica, która w grudniu 1918 roku połączyła się 
z SDKPiL w Komunistyczną Partię Robotniczą Polski. 
W odezwie wydanej przez Lubelski Komitet Robotniczy 
partia ta stawia pytanie: „Kogo reprezentuje ten rząd? Czy 
lud pracujący może mieć doń zaufanie?”. A oto odpowiedź 
jaka pada: „Z kompromisu PPS-Frakcji i przedstawicie-
li zamożnego chłopstwa – Pol. Stronnictwa Ludowego – 
doszedł do władzy rząd nowy. Rząd taki nie jest zdolny 
do zerwania z burżuazją, do wkroczenia na drogę socjali-
zmu i nie może dać żadnej rękojmi urzeczywistnienia dą-
żeń klasy robotniczej. Towarzysze! Proletariat polski nie 
może takiemu rządowi ufać!”74 

Ten krótki przegląd stanowisk najważniejszych ugrupo-
wań politycznych pokazuje, że rząd Daszyńskiego był ata-
kowany z dwóch stron zarówno przez prawicę jak i skraj-
ną lewicę. Z sił centrowych najsilniejszym ugrupowaniem 
pozostawało PSL „Piast”, ale i jego stosunek do rządu lu-
belskiego był negatywny, czego wyrazem było oświadcze-
nie Witosa dementujące złożenie przez niego podpisu pod 
proklamacją o jego utworzeniu. Uważał on, rząd lubel-
ski za jeszcze jeden ośrodek władzy lokalnej, a mnożenie 
takich bytów politycznych nie sprzyja integracji teryto-
rialnej państwa. Ponadto nie podobał mu się jednostron-
nie lewicowy charakter rządu (brak w nim przedstawicie-
li Wielkopolski i endecji) i radykalny program społeczny75 

Na zakończenie tekstu o Tymczasowym Rządzie Ludo-
wym Republiki Polskiej nie sposób pominąć pytania jaka 
była jego rola w procesie odbudowy niepodległego pań-
stwa polskiego. W historiografii funkcjonują różne opi-
nie i oceny, Część badaczy traktuje go jako jeden z lokal-
nych ośrodków władzy, obok takich jak Polska Komisja 
Likwidacyjna, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, 
ale różniący się od nich tym, że powstał w drodze zama-
chu stanu przez co udaremnił powołanie rządu koalicyj-
nego. Przez przedwojennych publicystów i historyków, 
powiązanych ideowo z endecją, szczególnie krytycznie 
oceniany był manifest TRLRP, który w ich opinii wywarł 
negatywny wpływ na późniejsze dzieje Polski. Władysław 
Konopczyński w swej syntezie dziejów politycznych II RP 

73 Odezwa Lubelskiego Komitetu SDKPiL opowiadająca się przeciwko Tymcza-
sowemu Rządowi Republiki Polskiej w Lublinie i wzywająca do tworzenia Rad 
Delegatów Robotniczych i Chłopskich, (w:) Powstanie II Rzeczypospolitej ..., 432. 
74 Cytuję za: J. Lewandowski, Tymczasowy Rząd Ludowy ..., 45.
75 Zob. szerzej J. Jachymek, Ludowcy wobec rządu Ignacego Daszyńskiego, (w:) 
Tymczasowy Rząd Ludowy ..., pod red. E. Maj, s. 107-110.

tak komentował powstanie rządu lubelskiego: „Politycy 
lubelscy liczyli na to, że obietnicami porwą lud do rewo-
lucji, niektórzy z nich wierzyli, że tą drogą, jakby przez 
zastrzyk ochronny zabezpieczą Polskę przed obcym bol-
szewizmem. Byli jednak w błędzie. Lud pragnął swobody, 
pracy, pokoju, także i ziemi, ale w państwie praworząd-
nym. Cały naród chciał wyzwalać zabory, budować z nich 
państwo. Wyczuł ten głęboki nurt rdzenny przedstawiciel 
piastowskiego plemienia Witos, który, gdy mu odmówio-
no porozumienia z endecją, wycofał swe nazwisko z lubel-
skiej roboty”76. Z przytoczonego cytatu wypływa wniosek, 
że lewica niepodległościowa rozminęła się z oczekiwania-
mi Polaków i utworzyła rząd partyjny. 

Pozytywny, ale nie gloryfikujący, stosunek do TRLRP 
i jego manifestu prezentowali historycy przedwojenni 
związani z ugrupowaniami należącymi w czasie wojny do 
lewicy niepodległościowej. Przykładem takiej narracji są 
opracowania Adama Próchnka77.

Odmienne stanowisko reprezentowała historiogra-
fia oficjalna doby PRL. Przedstawiała ona Rząd Ludowy 
w Lublinie jako pierwszy niezależny od zaborców cen-
tralny ośrodek władzy, a dzień 7 listopada traktowany był 
jako data symbolizująca odrodzenie się państwa polskie-
go. Ocena ideologiczno-polityczna tego rządu na prze-
strzeni PRL ewoluowała. Opracowania powstałe w latach 
50. czy 60. oceniały krytycznie jego politykę jak również 
sam manifest, w którym przeprowadzenie ważnych re-
form społeczno-gospodarczych odesłano do decyzji Sej-
mu zamiast przeprowadzić je drogą rewolucji, wyprowa-
dzić robotników na barykady. Krytyka rządu lubelskiego 
i manifestu była prowadzona z pozycji doktryny komuni-
zmu, przy pomocy ocen formułowanych przez SDKPiL 
i PPS-Lewicę. W świetle negatywnym przytaczano słowa 
Niedziałkowskiego na temat roli jaką PPS i Tymczasowy 
Rząd Ludowy spełniły w uchronieniu Polski przed bol-
szewizmem. „W tym tragicznie trudnym położeniu – pi-
sał on w 1930 roku – Tymczasowy Rząd Ludowy w Lu-
blinie przez fakt swego powstania, przez swój Manifest, 
przez entuzjazm, który wywołał – skierował stanowczo, 
po męsku, nieodwołalnie budownictwo państwowe na 
szlak demokracji parlamentarnej. W Lublinie, w dniu 7 
listopada 1918 r. zadano cios śmiertelny komunizmowi 
w Polsce”78. Główny zarzut jaki stawiano TRLRP sprowa-
dzał się do twierdzenia, że utorował on drogę do władzy 
burżuazji i zaprzepaścił szansę na zbudowanie w Polsce 
socjalizmu. Najbardziej typowym przykładem opracowań 

76 W. Konopczyński, Historia polityczna Polski 1914-1939, Warszawa 1995, s. 48.
77 A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej (1918-1933), Warsza-
wa 1983, s. 14 i n.
78 M. Niedziałkowski, Demokracja parlamentarna w Polsce, Warszawa 1930, s. 
12-13
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głoszących omówione powyżej tezy są publikacje Henry-
ka Jabłońskiego79.

Negatywną wymowę miała ocena Tymczasowego Rzą-
du Ludowego w Lublinie dokonana w 1958 roku, przez E. 
Ajnenkiela, którego artykuł pozostaje do dziś najbardziej 
szczegółowym ujęciem na jego temat. „Manifest – pisał 
on – stał na gruncie istnienia i utrzymania ustroju kapi-
talistycznego, z pewnymi reformistycznymi modyfikacja-
mi, które miały być dokonywane w drodze ustawodaw-
czej. Na radykalizm werbalny szeregu jego sformułowań 
wpłynęła istniejąca sytuacja polityczna, m.in. obawa przed 
rewolucyjną agitacją SDKPiL i PPS Lewicy”80. W miarę jak 
się zmieniała sytuacja w PRL korekcie poddawane były 
formułowane wcześniej oceny dotyczące różnych aspek-
tów odradzania się niepodległego państwa polskiego. Ten 
sam Ajnenkiel w 1988 roku pisze następująco: „Niezwy-
kle istotne zaś było to, że pierwszy faktycznie niezależny 
od czynników zewnętrznych centralny ośrodek politycz-
ny odradzającego się państwa decyzjami swymi okre-
ślał kształt ustrojowy Polski w postaci najbardziej demo-
kratycznej w ówczesnych warunkach”81. Przytacza też co 
prawda cytowane wcześniej słowa Niedziałkowskiego, ale 
już w kontekście pozytywnym, zgodnym z intencjami jej 
autora, iż dzięki rządowi lubelskiemu Polska odrodziła 
się jako państwo republikańsko-demokratyczne. Akcen-
ty krytyczne formułuje w odniesieniu do koncepcji dyk-
tatury proletariatu głoszonej przez SDKPiL i PPS Lewi-
cę. Wyraża ocenę że koncepcja ta „rozmijając się z coraz 
silniej manifestowanymi dążeniami najszerszych mas lu-
dowych, nie sprawdziła się w dalszym biegu wydarzeń”82.

W Polsce Ludowej była też liczna grupa badaczy naj-
nowszych dziejów Polski, która do oceny rządu Daszyń-
skiego nie podchodziła z pozycji ideologicznych. Stara-
jąc się przede wszystkim pokazać rolę jaką w istniejących 
wówczas uwarunkowaniach spełnił. Pisząc o jego krót-
kim istnieniu i akcentując niewielkie możliwości rządze-
nia z powodu braku odpowiednich instrumentów, pod-
kreślają zarazem wpływ jaki wywarł na rozwój dalszych 
wydarzeń przez sam fakt swego powstania i przedstawio-
ny narodowi w momencie wyzwolenia program politycz-
ny. Henryk Wereszycki wyraża tę myśl następująco: „Rząd 
ten trwał zaledwie trzy dni, ale doprowadził do zasadni-
czej zmiany sytuacji politycznej. Znaczenie rządu pole-
ga jednakowoż na programie, który w tym manifeście zo-
stał nakreślony i który swym rozmachem porwał za sobą 

79 H. Jabłoński, Narodziny Drugiej …, s. 146-152, 282-287. idem, Polityka Pol-
skiej Partii Socjalistycznej …, s. 490 i n.
80 E. Ajnenkiel, Z dziejów Tymczasowego Rządu …, s. 1083
81 E. Ajnenkiel, Ustrój i prawo Drugiej Rzeczypospolitej, (w:) Polska Odrodzo-
na 1918-1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. J. Tomickiego, War-
szawa 1988, s. 67
82 Ibidem, s. 68

masy, a zmusił przedstawicieli warstw wyższych do jego 
częściowej realizacji”83. Podobne stanowisko w ocenie 
roli rządu lubelskiego zajmuje Janusz Pajewski. „Dlatego 
w działalności rządu lubelskiego … nie tyle ważne są jego 
działania, ile ważny był program, który przedstawił on na-
rodowi. Programu tego przyszłe rządy prawicowe odrzu-
cić wręcz nie mogły; mogły go jedynie sabotować, a jego 
realizację osłabiać, utrudniać i opóźniać”84.

Następstwa o których wspominają Wereszycki i Pajew-
ski miały dwojaki charakter. Po pierwsze  sam fakt 
istnienia rządu Daszyńskiego był ważnym czynnikiem 
wpływającym na postawę Rady Regencyjnej i endecji 
w stosunku do Piłsudskiego po jego przybyciu z Magde-
burga do Warszawy. W scenariuszu historii alternatyw-
nej można sobie wyobrazić rozwój sytuacji po przybyciu 
Piłsudskiego ale w warunkach gdyby nie było rządu lewi-
cowego, a funkcjonowałby koalicyjny rząd o przewadze 
partii prawicowych, jak chciała endecja, np. zrekonstru-
owany rząd Świeżyńskiego, Zapewne obóz prawicy nie 
oddałaby Piłsudskiemu – jak to zrobiła Rada Regencyj-
na 11 i 14 listopada - tak szybko i bez żadnych warunków 
pełni władzy i próbowałby wymusić na nim jakieś ustęp-
stwa. Istnienie rządu Daszyńskiego niewątpliwie wzmac-
niało pozycję Piłsudskiego. Otrzymywał on władzę i od 
Rady Regencyjnej i od rządu utworzonego przez lewicę 
niepodległościową. Ten ostatni fakt stanowił też pewne 
ograniczenie jego swobody działań, ale przy autorytecie 
jaki komendant miał w tym środowisku nie miało to wów-
czas większego znaczenia. 

Dzięki istnieniu rządu Daszyńskiego możliwe było po-
wołanie po nim również rządu ludowego opartego w zde-
cydowanej większości na socjalistach i ludowcach z „Wy-
zwolenia”, choć pod innym premierem, a co za tym idzie 
realizacji niektórych zapowiedzi manifestu. Tworzone 
prawo dawało podstawy pod republikańsko-demokra-
tyczny ustrój odradzającej się Polski. Zgodnie z zapowie-
dzią rząd ludowy przygotował wybory sejmowe w oparciu 
o pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze (tajne, wolne, 
równe, bezpośrednie, proporcjonalne). Ordynacja wybor-
cza z 28 listopada ustanawiała równość praw wyborczych, 
a więc politycznych, akcentując ich przyznanie kobietom. 
W tym zakresie odradzająca się Polska wyprzedziła wiele 

83 H. Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 288 . W literaturze przedmiotu istnieją rozbieżno-
ści co do liczby dni funkcjonowania rządu lubelskiego. J. Pajewski pisze, że 
istniał on cztery dni (op. cit., s. 289), a A. Próchnik (Pierwsze piętnastolecie …, 
s. 29) podaje pięć dni i jest to najbliższe prawdy. Skąd się biorą te rozbieżno-
ści? Po przybyciu Piłsudskiego do Warszawy najpierw Daszyński, następnie też 
cały rząd przeniósł się do stolicy. Piłsudski zażądał rozwiązania się rządu, gdyż 
zamierzał powołać nowy. Rząd lubelski z małymi oporami uczynił zadość ży-
czeniu Piłsudskiego. Miało to miejsce prawdopodobnie 12 listopada, ale brak 
oficjalnego dokumentu powoduje zamieszanie. Oficjalnie Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej został uznany za zlikwidowany 18 listopada 1918 r.. 
A. Ajnenkiel, Z dziejów Tymczasowego Rządu …, , s. 1090. 
84 J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1980, s. 289. . 
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ówczesnych państw uważanych za demokratyczne. Czyn-
ne i bierne prawo wyborcze przysługiwało obywatelom 
polskim, którzy ukończyli 21 lat. Prawo zgłaszania list 
kandydatów miały stosunkowo niewielkie grupy obywa-
teli, bo wymagany był podpis tylko 50 wyborców. Rządy 
ludowe przesądziły, że sejm zwany konstytuantą będzie 
parlamentem jednoizbowym. W tym czasie kształtowa-
ły się zręby systemu parlamentarnego zapisanego po-
tem w Konstytucji marcowej. Istnienie rządów ludowych 
u progu niepodległości unaoczniał prawicy społecznej, że 
na scenę polityczną wchodzi warstwa chłopska i robotni-
cy jako podmiot polityczny starający się nie tylko oddzia-
ływać na władzę ale mający ambicje rządzenia państwem. 

Rząd Moraczewskiego realizując idee które, przyświe-
cały twórcom rządu Daszyńskiego wydał wiele aktów 
prawnych w obszarze polityki społecznej. Dekret z 23 li-
stopada wprowadzał ośmiogodzinny dzień pracy i 46-go-
dzinny tydzień pracy. W wielu państwach znacznie bar-
dziej od Polski rozwiniętych pracownicy nie mieli tak 
korzystnego ustawodawstwa pracy; konwencja waszyng-
tońska z 1919 roku przyjmowała zasadę 48 godzinnego 
tygodnia pracy. Dla kształtowania relacji między robot-
nikami a przedsiębiorcami ważne znaczenie miał dekret 
z 3 stycznia 1919 roku o ustanowieniu i działalności in-
spekcji pracy. Dalszymi dokonaniami, które możemy zapi-
sać na konto rządów ludowych były unormowania wpro-
wadzające w Polsce nowoczesny system ubezpieczeniowy 
oparty o zasadę powszechności i obowiązkowości. Pierw-
szym aktem w tym obszarze był dekret z 11 stycznia 1919 
r. o obowiązkowym ubezpieczeniu robotników na wypa-
dek choroby; obejmował on również robotników rolnych 
i leśnych. 

Nie wdając się w analizę co z założeń ogłoszonego 7 li-
stopada manifestu było realizowane przez późniejsze rzą-
dy ograniczymy się do konkluzji, że wyznaczał on kieru-
nek rozwoju myśli politycznej polskiej lewicy, a prawicę 
inspirował do refleksji i korekty swych założeń i szukania 

kompromisu jeśli chodzi o zawarte w nim postulaty, np. 
w sprawie reformy rolnej, .

Z ujęć roli i znaczenia powstałego w Lublinie Rządu Lu-
dowego obecnych w historiografii III RP, warto przytoczyć 
ocenę Wojciecha Roszkowskiego, którego syntezy dziejów 
Polski po 1914 roku, ze względu na bardzo dużą liczbę wy-
dań, miały w III RP chyba największy wpływ na eduka-
cję historyczną Polaków. W warunkach gdy wokół Pol-
ski wybuchały rewolucje, a krajowa scena polityczna była 
bardzo spolaryzowana i z jednej strony mieliśmy obóz 
prawicy reprezentowany przez Radę Regencyjną i pary-
ski Komitet Narodowy Polski, dążący do zachowania ist-
niejącego porządku społeczno-gospodarczego, a z drugiej 
strony skrajną lewicę rewolucyjną w postaci SDKPiL i PPS 
–Lewicy chcącą obalić dotychczasowy ustrój i wprowa-
dzić dyktaturę proletariatu, rząd lubelski spełnił pozytyw-
ną rolę. „W tej sytuacji – stwierdza Roszkowski – ogrom-
ną rolę odegrała lewica niepodległościowa, która stawiała 
niepodległość i demokrację na pierwszym miejscu, lecz 
żądała szerokich reform społeczno-gospodarczych. Dzię-
ki dynamice lewicy niepodległościowej, tworzącej fak-
ty dokonane, konflikty społeczne zostały przeniesione 
w ramy niepodległego państwa polskiego, a nie udarem-
niły jego powstania i nie zatopiły polskich aspiracji nie-
podległościowych wraz z najistotniejszymi wartościami 
życia polskiego w rewolucyjnej anarchii”85. Stanowisko 
prezentowane przez Roszkowskiego jest bliskie cytowa-
nej wcześniej ocenie Niedziałkowskiego, że 7 listopa-
da zadano cios komunizmowi w Polsce. Podkreślany jest 
współcześnie fakt, że rząd lubelski ze swym programem 
reform pozyskał robotników do idei budowy niepodległe-
go i zjednoczonego państwa jako republiki demokratycz-
nej i parlamentarnej.

Stefan Stępień

85 A. Albert [W. Roszkowski], Najnowsza historia Polski 1918-1980, część I - 
1918-1939, Polonia Londyn 1989, s. 41.

Ignacy Daszyński w Lublinie
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Niepodległość nie wybuchła jak zwycięskie czy za-
kończone klęską powstanie. O tę niepodległość walczyły 
i do niej zmierzały zrywy powstańcze dziewiętnastowie-
cza, ruchy wolnościowe, społeczne i polityczne. Kultura 
literacka wieku XIX budowała podwaliny pod niepodle-
głość narodu i państwa wbrew zaborczym działaniom, re-
presjom z Syberią w tle, różnym ograniczeniom, których 
wielkopolska Września była przykładem. 

W tzw. Kongresówce czyli w zaborze rosyjskim te ru-
chy z perspektywą niepodległości były bardziej ograniczo-
ne niż na terenie tzw. Galicji. Zabory austrowęgierskiego 
cesarstwa były jakby mniej rygorystyczne. Tam zezwalano 
na więcej, nie próbowano całkowicie eliminować wątku 
narodowego. Dla Lubelszczyzny wybuch I wojny świato-
wej i wkroczenie w jej granice wojsk cesarstwa Austro-
-Węgier były traktowane, może początkowo z niedowie-
rzaniem, potem jednak z oklaskami aprobaty i całkowitą 
społeczną akceptacją.

Trzeba przyznać, że właściwie już od początkowych lat 
wieku XX, represje i rosyjskie agresje były jakby wyciszo-
ne, osłabione (?), złagodzone. Rodziły się pisma politycz-
ne, oświatowe, różne jednodniówki o wyraźnie patriotycz-
nym wydźwięku.

Do tego typu czasopism można zaliczyć m.in.: „Jedno-
dniówkę” Witolda Giełżyńskiego (1912), „Ku przyszłości” 
(1914–1916), jednodniówkę „Kolenda Polska” (1915), „Ju-
tro” (1915), „Jednodniówkę 29 listopada” (1915), „Noc li-
stopadową” (29 XI 1915), „Grottgerowi Lublin 1915”, „Jed-
nodniówkę Harcerską” (1916), „Rzeczpospolitą” (1918). 
Tego typu media ukazywały się nie tylko w Lublinie, ale 
również w terenie Lubelszczyzny, w Zamościu, Chełmie, 
Hrubieszowie. 

W okresie I wojny światowej w Lublinie wydawano 49 
czasopism. Statystyki odnoszące się do liczby tytułów cza-
sopiśmienniczych w Lublinie i województwie wykazują 
bardzo zróżnicowane dane. Alina K. Gromek napisała 
w swoim eseju o prasie lubelskiej, że w latach 1914–1918 
ukazywało się 48 tytułów, w tym sześć dzienników, nato-
miast w następnej dekadzie odnotowane 90 tytułów, może 
raczej inicjatyw wydawniczych czyli wymienia się takie 
tytuły, które zgłoszono do instytucji zatwierdzających 

prawa wydawania i przyzwolenia na druk. Odnotowywa-
no niezwykły „entuzjazm wydawniczy”, którym wyróżnia-
ły się grona intelektualistów lubelskich reprezentujących 
różne ugrupowania polityczne.

* * *
Prasa odnotowywała wkroczenie wojsk austriackich do 

Lublina. Z wielką sympatią pisano o wizycie Józefa Pił-
sudskiego 16 kwietnia 1916 r. Zaproszono go na posiłek 
do Gospody dla Legionistów, która funkcjonowała od 31 
grudnia 1915 r. przy ul. Namiestnikowskiej 32 (dzisiejsza 
Narutowicza). Gospoda, utworzona z inicjatywy Julii Se-
kutowiczowej (żony sędziego), dzięki jej, a także przedsię-
biorcy lubelskiego Wacława Moritza oraz innych darczyń-
ców, działała do stycznia 1918 r. Przeznaczona była przede 
wszystkim dla żołnierzy, którzy przybywali do Lublina 
z frontu, tu odpoczywali, a także dla rannych ze szpitali, 
„działała ku wygodzie polskiego żołnierza”. Józef Piłsudski 
w towarzystwie oficerów, a także lubelskich działaczy nie-
podległościowych, m.in. dra Pawła Jankowskiego, prezesa 
Wydziału Narodowego, na śniadaniu w Gospodzie spotkał 
się też z wojakami, z nimi śpiewał kilka piosenek, a potem 

Stulecie Niepodległości
Prasa lubelska w 1918 roku

Alojzy Leszek
Gzella
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udał się na spotkanie z przedstawicielami lubelskiego PPS 
w Szkole Handlowej Żeńskiej.

Znaczący był dzień 16 października 1918 r. Wtedy znie-
siono oficjalnie cenzurę prasową.

Prasa donosiła, że wypuszczono więźniów politycznych 
i wycofano ograniczenia dowozu żywności do miasta. Ar-
tykuł w „Ziemi Lubelskiej” z 16 października 1918 r. (nr 
500) w informacji zatytułowanej: „Wypuszczenie więź-
niów politycznych. Zniesienie cenzury i ograniczeń dowo-
zu żywności”, obwieszczał: „wypuszczenie w całej okupa-
cji wszystkich więźniów politycznych oraz aresztowanych 
żołnierzy polskich i byłych legionistów, przeciwko którym 
nie ma zarzutów zwykłych przestępstw (kradzieże, rabun-
ki itd.), zniesienie cenzury prewencyjnej”. To był efekt wi-
zyty i rozmów przedstawiciela i delegata społeczeństwa 
Lublina Stefana Plewińskiego z austriackim jenerałem gu-
bernatorem Lipośćakiem.

W artykule pt. „Bez pęt cenzury”, podpisanym 16 X 
1918 r. przez „Red. Ziemi 

Lubelskiej”, którego tu przytaczamy większy fragment, 
czytamy:

„Po raz pierwszy od początku tej krwawej wojny, któ-
ra straszliwym brzemieniem legła na barkach narodu pol-
skiego, mamy możność pisać bez ciężkich, fatalnych pęt 
cenzury.

W ciągu lat ostatnich cenzura obcych, najezdniczych 
czynników kneblowała usta polskiej prasie na całej prze-
strzeni ziem polskich. Przez świat huragany dziejowych 
szły wydarzeń, Polska wciągnięta została w ich wir zawrot-
ny, znosić musiała potworne ciężary wojny, stokroć w kra-
ju naszym wzmożone przez ucisk względem narodu sto-
sowany przez tych, co siłą w nim panowali. Naród cierpiał 
i męczył się w straszliwych warunkach, ale nie tracił na-
dziei w jaśniejszą, lepszą przyszłość, i rwał się ku niej, pra-
cował dla niej, czynił wielkie, ustawiczne wysiłki, aby ją 
zbliżyć. I oto w tych warunkach, w tych przełomowych 
chwilach życia narodu prasa, zewnętrzny wyraz opinii 
publicznej skrępowana była więzami cenzury politycznej. 
Cenzura ta przez obce najezdnicze wykonywana czynni-
ki, obcym wrogim nam służyła celom. Tłumiła swobodne 
wypowiadanie się narodu w jego najżywotniejszych spra-
wach, tłumiła wszelki głos protestu przeciwko tym po-
twornym gwałtom, jakich w ciągu całej wojny najeźdźcy 
dopuszczali się względem społeczeństwa i ludu polskiego. 
W redakcjach polskich, dzierżących czujną dłoń na tętnie 
narodowego życia, krwawiły się serca wobec tysiącznych 
krzywd, zadawanych narodowi, a pisać można było tylko 
to, co przepuścił czerwony ołówek cenzora, którym zno-
wu kierowały tysiączne z wyższych sfer przepisy, łączą-
ce w sobie złą wolę z nader częstą bezmyślnością i głupo-
tą polityczną. 

Dziś te pęta z prasy polskiej opadają.

Od dziś polski dziennikarz może pisać to co myśli 
i czuje.

I oto po raz pierwszy od długich lat możemy pełną 
piersią zawołać:

Precz z wszelką obcą władzą w polskiej ziemi !
Precz z wszelkimi pozostałościami tych najezdniczych 

gwałtów i nadużyć, które obalił bieg wojennych Wyda-
rzeń ! 

Precz z coraz bardziej kruszejącymi szczątkami władzy 
nad polską ziemią.

Po wieku niewoli, udręki i cierpień naród polski we 
własne ręce ujmuje kierownictwo swych spraw i sam tyl-
ko o nich nadal będzie decydował za pośrednictwem swe-
go prawego, narodowego rządu.

Niechaj władze okupacyjne jak najrychlej likwidują swe 
instytucje i przekazawszy władzę i majątek kraju w ręce 
rządu polskiego wynagrodziwszy krzywdy krajowi wyrzą-
dzone, opuszczają ziemię polską, na której gorzkie i ponu-
re zostawią po sobie wspomnienia.

Taką jest dziś jednolita niezachwiana wola polskiego 
ogółu.

Tego, w imieniu ogółu domagamy się dziś, gdy pisać 
możemy swobodnie, gdy z rąk naszych opadły fatalne pęta 
obcej cenzury”.

W dniu 16 października 1918 r. odbywały się w Lu-
blinie liczne imprezy w kościołach w różnych punktach 
miasta. Redakcja w omawiającym te wydarzenia artykule 
wymownie: go zatytułowała: „Pod hasłem zjednoczonej, 
niepodległej Polski i jedności narodowej”. 

Uroczyste msze św. odprawiono w katedrze i w ko-
ściołach po-dominikańskim i po-wizytkowskim. Ruszy-
ła przez miasto uformowana manifestacja, śpiewano pie-
śni nie zawsze w czasach zaboru rosyjskiego dozwolone. 
Lublinianie tłumnie podeszli pod Zamek lubelski i uwol-
niono więźniów politycznych. „Wśród manifestantów 
w radosny sposób zwracała uwagę maszerująca w szere-
gu gromadka Polaków w austriackich mundurach – naj-
lepszy dowód, iż nad tymi obcymi mundurami biją szcze-
rze gorące serca polskie”.

* * *
W Lublinie ukazywały się w tym czasie tylko dwa 

dzienniki – „ Ziemia Lubelska” 
(28 I 1906 – 1931) i „Głos Lubelski” (1 XII 1913 –1939). 

W 1918 r. pojawił się też dziennik w języku jidisz „Lubli-
ner Tugblat” (1917 – 8 IX 1939) w nakładzie tysiąca eg-
zemplarzy. Jego wydawcą i redaktorem był Jakub Nissen-
baum. Wydawanie w tamtych warunkach dziennika nie 
było łatwą i tanią imprezą. Krótki żywot miał „Kurier” 
Mieczysława Biernackiego (1906 – 1913), a także „Ku-
rier Lubelski”, jako tygodnik, redagowany przez Wandę 
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Papiewską ukazujący się w latach 1915 – 1916 r. „Dziennik 
Lubelski”, pismo codzienne, poświęcone sprawom spo-
łecznym i politycznym redagowane przez Pawła Jankow-
skiego pojawiło się w końcu 1916 r. i przetrwało do 1919 r. 
Było wydawane przez Lubelską Spółkę Wydawniczą. 

Od sierpnia 1919 r. pojawił się i przez parę lat funkcjo-
nował „Dzień Polski”. Wydawcą tego dziennika był Zyg-
munt Majewski, a redaktorem Teodor Kaszyński. Numer 
pierwszy pisma, niestety, nie zachował się w zbiorach żad-
nej z bibliotek lubelskich. Natomiast nazwisko redakto-
ra Kaszyńskiego od drugiej dekady dwudziestego wie-
ku kojarzy się z wieloma tytułami czasopism. Warto tu je 
przypomnieć.

Teodor Kaszyński (1886 – 1930) pochodził ze Lwowa. 
Początkowo pracował jako zecer w drukarni i wtedy za-
czął pisywać do lwowskich pism pt. „Głos” i „Wiek Nowy”. 

W latach 1913– 1914 współpracował z krakowskim 
dziennikiem socjalistycznym „Naprzód”. 

We Lwowie współpracował w 1918 r. z „Dziennikiem 
Ludowym”. W 1919 r. na zaproszenie grupy lubelskich in-
telektualistów pojawił się w mieście nad Bystrzycą i podjął 
inicjatywę redagowania pisma „Dzień Polski”, od 26 VIII 
1920 r. był jego naczelnym i redaktorem odpowiedzial-
nym. W czasie działań wojny polsko-bolszewickiej reda-
gował pismo polowe „Front”, które było organem II Ar-
mii dowodzonej przez Edwarda Rydza-Śmigłego. „Front” 
wychodził w Lublinie, ale w związku z przemieszczaniem 
się wojsk polskich miejscem jego wydawania były też inne 
miasta i „wylądowało” w końcu w 1921 r. w Lidzie. Z Wil-
na Kaszyński wrócił do Lublina i tu związał się od 1923 r. 
z „Ziemią Lubelską”. Numery dziennika podpisywał jako 
wydawca w imieniu Spółdzielni Wydawniczej „Placówka 

Lubelska”. Wydawany w 1923 r., od 10 do 20 listopada, 
został decyzją starosty zawieszony. Pojawiły się wtedy co-
dziennie jako jednodniówki pod innym tytułem: 

„Wiadomości Lubelskie”, „Na Świecie”, „Wszystko mija”, 
„Wniosek Prosty”, „Wiadomości Lublina”, „Placówka Lu-
blina”. Po „Wniosku Prostym” tytuł kolejnej jednodniów-
ki miał brzmieć – „Koniec Pana Starosty”. Ten jednak po-
mysł Kaszyńskiego, według Franciszka 

Litwińskiego, również członka wydawniczej „Placów-
ki Lubelskiej”, byłby zbyt obraźliwy wobec starosty, który 
w imieniu władz „Ziemię Lubelską” zawiesił Zrezygnowa-
no z tego pomysłu. 

Do 26 listopada 1925 wznowiony tytuł ukazywał się 
w nieco zmienionej wersji jako – „Nowa Ziemia Lubelska”. 
Taki tytuł przyjął potem, w 1932 r., dla swojego dziennika 

major Adam Zajączkowski, jego wydawca i redaktor. . 
Teodor Kaszyński w 1929 r. redagował lubelski tygodnik 
PPS-u „Jutro Polski”, który ukazywał się do 1930 r. Ale 
z jeszcze jednym tytułem łączymy nazwisko Kaszyńskiego. 

W 1927 r. założył tygodnik humorystyczny pt. „Ob-
wieś”. Firmowała go również „Placówka Lubelska”. Ka-
szyński występujący w nim jako redaktor Wandzik (to jego 
pseudonim), był za redakcję pisemka odpowiedzialny.

* * *
Nie można pominąć żydowskiego „Lubliner Tugblat” 

(Dziennik Lubelski) ukazującego się do 1939 r. Podaje się 
przecież, że w Lublinie mieszkało do 1939 r. ponad 48 ty-
sięcy ludności żydowskiej. Pismo początkowo było zało-
żone i redagowane przez Borucha Cukiermana i M. Grad-
ka. Po nich szefem został Jakub Nissenbaum (1893–1942), 
aktywny dziennikarz i publicysta na lubelskim rynku me-
dialnym. Polemizował z „Myślą Żydowską” (1916–1917) 
redagowaną przez Ludwika Rechtszafta. Nissenbaum 
w swoim dzienniku zamieszczał w formie wspomnień ar-
tykuły o historii Żydów w Lublinie. Periodyk regionalny 
miał wsparcie Żydów z USA. W czasie okupacji niemiec-
kiej był w lubelskim Judenracie pełniąc z nadania oku-
pantów funkcję kierownika Wydziału Pracy Przymuso-
wej Kobiet. 

Działał również w konspiracyjnym podziemiu żydow-
skim. Dwukrotnie aresztowany przez gestapo w drodze do 
więzienia na Zamek został zastrzelony w na ulicy Grodz-
kiej przed Bramą Grodzką w 1942 r.

Kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów na UMCS 
dr hab. Adam Kopciowski podkreślił w swojej ocenie „Lu-
bliner Tugblat” stosunek redakcji dziennika do polskiej 
państwowości po roku 1918. Pismo odwoływało się naj-
częściej do „idei otwartej, demokratycznej i wielonarodo-
wościowej Rzeczypospolitej, w której wszyscy mieszkańcy, 
w tym także Żydzi, cieszyć się będą jak najdalej posunię-
tą swobodą praw obywatelskich. Wzbudzając tendencje 
i uczucia patriotyczne, kierunkowano je na ten właśnie 
tor, akcentując przede wszystkim te elementy w polskiej 
tradycji historycznej, w których idee wolności, równo-
ści i sprawiedliwości społecznej wyrażały się w sposób 
najbardziej wyraźny i jednoznaczny”. I dalej: „Co roku 
„Tugblat” zachęcał swoich czytelników do wzięcia udzia-
łu w obchodach świąt państwowych: Święta Narodowe-
go 3 maja oraz Dnia Niepodległości 11 Listopada”. Przy 
tych okazjach dziennik obszernie informował o znacze-
niu Konstytucji 3 maja czy pisał o końcu I wojny świato-
wej i odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 r.,

Drugie pismo żydowskie „Lubliner Sztyme” (Głos Lu-
belski, tygodnik Bundu) ukazywał się od 18 I 1928 r. do 
końca sierpnia 1939 r.

„Głos Lubelski” funkcjonował od 1 grudnia 1913 r. (do 
wybuchu wojny w 1939). Był to dziennik najdłużej uka-
zujący się w Lublinie. Zanim został dziennikiem ukazywał 
się jako tygodnik od 22 III do 29 XI 1913. Wydano tylko 
36 numerów pisma. Jego wydawcą był Feliks Moskalewski, 
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który redagował go wspólnie z W. Kryńskim. Redaktorzy 
byli zaskoczeni, gdy 15 IV pismo zostało zawieszone.. Nie 
ukazywało się do 9 października 1914 r. W nocy z 29 na 
30 lipca 1915 r. redakcja ewakuowała się do Rosji. Ostatni 
numer z 30 lipca podpisał jako redaktor i kierownik lite-
racki W. Kryński. Po powrocie z niechcianej „wycieczki” 
„Głos” zdobywał rynek czytelniczy ze zdwojoną aktywno-
ścią. Był nieustannie atakowany przez publicystów „Ziemi 
Lubelskiej” zarzucających mu zbyt ugodową politykę wo-
bec ówczesnych władz okupacyjnym. Nie obyło się też bez 
interwencji ówczesnych władz. Już po odzyskaniu niepod-
ległości w 1920 r. pismo zostało zawieszone przez polską 
cenzurę. Wówczas Moskalewski wspólnie z red. Stanisła-
wem Sasorskim podjęli się wydawania pisma pod zmie-
nionym tytułem – „Głos Lubelski – Podlasiak”. 

W okresie międzywojennym do 1939 r. pismo miało 22 
redaktorów naczelnych. Można powiedzieć, że w Lublinie 
była to jakby normalność. Liczbą szefów przebił „Ziemię 

Lubelską”, którą w ciągu swoich 24 lat istnienia kiero-
wało tylko 20. naczelnych.

W okresie od 31 X 1915 (do 1917) na rynku lubel-
skim pojawiły się „Gazeta Ludowa” oraz „Polska Ludowa” 
(1915–1917) jako dwutygodnik redagowany przez Pawła 

Jankowskiego, następnie przez Aleksandra 
Bogusławskiego.

Oczywiście, rosyjska cenzura okazywała się bardziej 
bezwzględną i rygorystyczna.

„Cenzura austriacka – napisała Alina K. Gromek – była 
mimo wszystko znacznie łagodniejsza i nieco więcej tole-
rancyjna niż poprzednia, co stworzyło atmosferę korzyst-
ną dla ukazywania się kilku ciekawych periodyków”. Prof. 
Tadeusz K. Olszański w artykule pt. „Stulecie niepodle-
głości” stwierdzał: „Dla centralnej Polski skończyły się 
[wiosną 1915 r.] działania wojenne, a ówczesna okupacja 
niemiecko-austriacka była dość łagodna i praworządna, 
sprzyjała odbudowie życia narodowego”. 

W 1919 r. (8 marca) ukazał się nr 1 „Prawdy Komuni-
stycznej” redagowanej w domu przy ul.Zamojskiej 27 (nr 
mieszkania 5) przez Stanisława Torczyka. Żywot jego był 
bardzo krótki, w nocy z 4 na 5 kwietnia do mieszkania 
włamała się policja i egzemplarze pisma skonfiskowała. 

Lubelscy redaktorzy nie mieli tyle szczęścia, które przy-
trafiło się Marianowi Dąbrowskiemu w Krakowie, twórcy 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Należał do szczę-
śliwców. Z zawodu skromny nauczyciel stworzył silny 
ośrodek medialny w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego. „IKC” stał się gazetą, która przy nakładzie 236 
tys. egzemplarzy zdobyła – w wolnej już Polsce – około 
miliona czytelników. Działo się to w kraju, w którym ów-
cześnie według statystyk 23 proc. obywateli powyżej 10 
roku życia znajdowało się na liście analfabetów. „IKC” był 
niezwykle popularną gazetą.

18 listopada 1918 r. nie był szczególnie inny od pozo-
stałych. Wcześniej – 1 i 2 listopada odbył się w Lublinie 
zlot przedstawicieli wszystkich ośrodków skautowych z te-
renów uwolnionych z zaborów rosyjskich i Galicji. W cza-
sie obrad podjęto decyzję utworzenia młodzieżowej or-
ganizacji – Związku Harcerstwa Polskiego. Dla uczczenia 
tej rocznicy 3 listopada br. na gmachu Teatru im. Juliu-
sza Osterwy przy ul. Narutowicza odsłonięto tablicę 
pamiątkową.

W stulecie uzyskania niepodległości zaczął w Lublinie 
funkcjonować Uniwersytet Lubelski, którego setną roczni-
cę powstania obchodzono uroczyście w czerwcu br.

Lubelskie dzienniki z 1918 r. poświęcały powstawania 
uniwersytetu sporo artykułów i informacji. W pierwszej 
dekadzie grudnia br. zostanie odsłonięty pomnik założy-
ciela rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego.

W Lublinie ważniejszą datą od18 listopada 1918 r. był 
7 listopada. Wtedy w Pałacu Lubomirskich przy pl. Li-
tewskim, gdzie urzędował Generał Gubernator, odbyło 
się posiedzenie i powołanie pierwszego rządu niepodle-
głej Polski Ignacego Daszyńskiego. 

Tu powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Pol-
skiej. W stulecie tego wydarzenia dzięki inscenizacji za-
inicjowanej przez Muzeum Lubelskie, Ośrodek Bramy 
Grodzkiej – Teatru NN oraz Wydział Politologii UMCS 
mieliśmy okazję usłyszeć to historyczne przemówienie 
Ignacego Daszyńskiego wygłoszone z balkonu Pałacu.

Al. Leszek Gzella
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Szanowni Państwo1

Kiedy we wrześniu Profesor zwrócił się do mnie z 
prośbą o zapoznanie się z mającą się właśnie ukazać mo-
nografią pt. Ferdinand Foch marszałek trzech narodów 
i wyrażenie swoich ewentualnych uwag od razu stanął mi 
przed oczyma obraz Profesora, który niemal dokładnie 25 
lat wcześniej zwrócił się do mnie z podobnym zadaniem. 
Mianowicie poleceniem zapoznania się z opublikowaną 
właśnie monografią prezydenta Stanisława Wojciechow-
skiego autorstwa Zdzisława Pawluczuka i napisania jej re-
cenzji. Było to moje pierwsze zadanie jako seminarzysta 
Profesora. Wówczas przyjąłem je z ulgą, bo tym samym 
Profesor zrezygnował z dalszego namawiania mnie do re-
cenzowania ponad czterystustronicowej Historii Danii 
(Wł. Czapliński, K. Górski). Tym razem spadło na mnie 
kowadło, bo aby odważyć się recenzować książkę Profe-
sora trzeba być albo ignorantem w dziedzinie Jego dorob-
ku, albo też niepoprawnym megalomanem, albo też czło-
wiekiem, któremu z jakiegoś powodu Profesor ufa i wierzy 
w jego możliwości, świadomość czego dołożyła jedynie 
kolejne kilogramy do obciążenia, jakie wywołała prośba 
Profesora.

Dziś nie będę państwu prezentował recenzji, chcę zwró-
cić jedynie uwagę na wartość tej monografii w kilku naj-
ważniejszych punktach, nie odbierając tym samym Pań-
stwu niewątpliwej przyjemności odkrywania tej książki.

Postać Ferdynanda Focha, pomimo tego, że był on prze-
cież marszałkiem Polski, nie doczekała się w dotąd w na-
szej historiografii opracowania monograficznego. Dobrze 
się zatem stało, że zadania tego podjął się historyk nie-
jako predystynowany do opracowania biografii tego wy-
bitnego francuskiego żołnierza. Powiedzieć, że prof. W. 
Śladkowski jest wybitnym znawcą dziejów Francji, stosun-
ków polsko-francuskich, znakomitym biografem, czemu 
dał już przecież wyraz w swoich doskonałych książkach 
poświęconych G. Clemenceau, francuskiej opinii publicz-
nej i wielu innych, przekonywać, że jest równocześnie 

1 Wystąpienie prof. Piotra Bednarza podczas promocji książki prof. Wiesława 
Śladkowskiego Ferdinand Foch marszałek trzech narodów w Bibliotece Woje-
wódzkiej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 22 października 2018 r.

doskonałym pisarzem, który potrafi wręcz emocjonalnie 
zaangażować czytelnika, pozostając jednocześnie wier-
nym odtwórcą rzeczywistości historycznej, to tak jakby 
niczego nie powiedzieć. W kontekście omawianej dziś 
książki trzeba jednak to podkreślić, bowiem wszystkie 
te elementy, tak charakterystyczne dla pisarstwa Profe-
sora, przebijają z jej kart. Myślę nawet, iż każdy, kto ze-
tknął się z dziełami Profesora, rozpoznałby autora tej bio-
grafii już po samym toku narracji, która niesie jednak ze 
sobą pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Przed tym nie-
bezpieczeństwem pragnę Państwa przestrzec. Proszę nie 
otwierać tej książki z ciekawości, w chwili wolnego cza-
su, pomiędzy zajęciami dnia codziennego lub przed ja-
kimkolwiek innym wydarzeniem, o którym wiadomo, że 
ma nastąpić i wymaga Państwa aktywnego udziału. Zigno-
rowanie tej rady doprowadzi do zaniedbania obowiązku 
lub w najlepszym wypadku przeorganizuje Państwa wolny 
czas. Książkę czyta się bowiem jednym tchem i nie nale-
ży siadać do niej bez wygospodarowania sobie niezbędne-
go czasu. Kiedy już to uczynimy, czeka nas zajmująca lek-
tura o człowieku, któremu Francja, ale także Ententa jako 
całość zawdzięcza szczęśliwe zakończenie wielkiej wojny.

Układ pracy jest chronologiczno-rzeczowy, natural-
ny niemal dla biografii, które najczęściej prezentują bo-
hatera poprzez pryzmat jego kolejnych losów, zwykle za-
mykających się w niejako odrębne całości. Prezentowana 
monografia mieści się w tej konwencji, choć należy tutaj 
podkreślić, iż jest to nade wszystko biografia wybitnego 
wojskowego, co zresztą precyzuje jej tytuł. Pięć z dziewię-
ciu rozdziałów poświęconych zostało wydarzeniom I woj-
ny światowej. W odniesieniu do tej części książki zwró-
ciłbym uwagę kilka, moim zdaniem najistotniejszych 
aspektów.

Zanim jednak to uczynię, odniosę się krótko w jed-
nym zdaniu do tych dwóch rozdziałów, które poświęco-
ne są pozawojskowej działalności życia Focha, tj. do roz-
działu pierwszego i ósmego. Pierwszy z nich poświęcony 
jest dzieciństwu, drugi natomiast ostatnim latom mar-
szałka. Urzekła mnie w nich ta charakterystyczna narra-
cja, która każe patrzeć na bohatera z nutą sympatii. Autor 
w pierwszych z nich sięga do korzeni osobowości Focha, 

Zamiast recenzji

Piotr
Bednarz
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ze szczególnym uwzględnieniem historii rodziny, w dru-
gim zaś nakreśla działalność człowieka doświadczone-
go, który separując się od polityki jednak żywo angażuje 
się w życie publiczne, dzieląc się swym doświadczeniem 
i przestrzegając przed grożącym Francji niebezpieczeń-
stwem. Myślę, że jest to taka dość charakterystyczna dla 
Autora linia narracyjna, której trudno się oprzeć i niejako 
mimowolnie narzuca się czytelnikowi. Może nawet wyni-
ka z osobowości samego Autora, co można potraktować 
zarówno jako pochwałę, jak też zarzut.

Tak jak powiedziałem, najistotniejsze są jednak roz-
działy zasadnicze, poświęcone okresowi I wojny świato-
wej. Kilka punktów w odniesieniu do tej części monogra-
fii chciałbym uwypuklić.

Po pierwsze należy zauważyć, iż Autor nie uległ mod-
nemu w ostatnim czasie sposobowi patrzenia na wielką 
wojnę. W licznych publikacjach, które na ten temat poja-
wiają się, zarówno w Polsce jak też za granicą, bardzo czę-
sto autorzy prezentują wydarzenia z lat 1914-1918 jako 
porażkę idei solidaryzmu między narodami, cytując sło-
wa ówczesnego papieża, który konflikt ten określił jako sa-
mobójstwo Europy. Częściej wyczytamy dziś zdania po-
tępiające wysiłek wojenny takiego czy innego państwa, 
który wynikał z nacjonalizmu, aniżeli gloryfikujące he-
roizm jego żołnierzy a także obywateli. W mojej ocenie 
taka optyka wojny jest do pewnego stopnia ahistorycz-
ną próbą adaptacji realiów początku ubiegłego wieku do 
współczesności. Książka Śladkowskiego niejako odwraca 
tę tendencję. Autor nie tyle stara się przenieść wojnę do 
wyobrażenia dzisiejszego czytelnika, ile raczej jego ogląd 
rzeczywistości dostosować do warunków lat 1914-1918. 
Takie ujęcie pozwala nam lepiej zrozumieć zarówno wy-
darzenia wojenne, jak też ich percepcję przez ówczesnych. 
Tym samym unikamy pułapek ahistorycyzmu, każącego 

nam postrzegać wojnę światową w kontekście zrywania 
więzów cywilizacyjnych i kulturowych łączących narody 
europejskie, które w warunkach okresu I wojny świato-
wej, jeżeli nawet istniały obiektywnie, to na pewno były 
przez ówczesnych niedoceniane, jeżeli wręcz nie celowo 
ignorowane. Trudno stwierdzić na ile takie odwrócenie 
optyki wojny było to świadomą intencją Autora, na ile 
zaś wynika z Jego ogromnego doświadczenia pisarskie-
go i doskonałej znajomości tematu okraszonej na doda-
tek kilkudziesięcioletnią praktyką dydaktyczną. Jakakol-
wiek byłaby odpowiedź na to pytanie, warto zauważyć, że 
książka robi z czytelnika niemal Francuza, pozwala po-
czuć się współuczestnikiem wydarzeń, nie przekraczając 
jednak pewnej granicy, określonego dystansu, który ko-
nieczny jest do rzetelnego przedstawienia i oceny wypad-
ków historycznych. Utrzymanie tej granicy nie jest sztuką 
łatwą, ale – jak dowodzi omawiana biografia – możliwą do 
wykonania i bez wątpienia zasadniczo wpływa na atrak-
cyjność lektury.

Jakkolwiek prezentowana monografia jest biografią, to 
jednak z powodzeniem może ona służyć, i zapewne tak 
też się stanie, jako pomoc do pogłębiania studiów histo-
rii wojskowości okresu I wojny światowej, w tym przy-
padku w odniesieniu do frontu zachodniego. Oczywiście 
liczne studia poświęcone tej tematyce już powstały, nie-
mniej jednak rzadko które opracowanie daje możliwość 
tak swobodnego poruszania się czytelnika po tematyce 
przesuwających się kierunków uderzeń, liczb i rodzaju 
użytych wojsk, myśli strategicznej, strat itp. kwestii. Po-
równanie pod tym względem omawianej monografii z in-
nymi opracowaniami dotyczącymi sztabowego prowadze-
nia I wojny światowej wypada zdecydowanie na korzyść 
pracy W. Śladkowskiego. Nie jest ona wprawdzie szcze-
gółowym i wyczerpującym studium frontu zachodniego, 

Promocja książki
prof. Wiesława Śladkowskiego.
(od prawej) Dyr. Woj. Biblioteki 
dr Grzegorz Figiel, prof. Wiesław 
Śladkowski, prof. Piotr Bednarz
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to jednak w formie przekazu zdecydowanie zasługuje na 
słowa uznania. Czytelnik nie jest bowiem bombardowa-
ny w niej drobiazgowymi informacjami, nie zawsze istot-
nymi, które zacierają ogólny obraz wypadków, co często 
zdarza się w publikacjach poświęconych działaniom wo-
jennym. W zamian za to książka Profesora daje możli-
wość przyswojenia czy też przypomnienia sobie przebie-
gu działań wojennych na froncie zachodnim w kontekście 
tak militarnym, jak też politycznym w nader przystępnej 
formie, a jednocześnie nie pozbawionej dużej wartości 
faktograficznej.

Inną niewątpliwą wartością książki jest jej rzetelność 
i konsekwencja Autora w przedstawianiu przeszłości 
w sposób możliwe najbliższy rzeczywistości historycznej, 
i nie mam tutaj na myśli bynajmniej sfery faktograficz-
nej – bo to jest oczywiste – raczej tą interpretacyjną. Po-
dam jeden przykład. Przed lekturą książki zastanawiałem 
się w jaki sposób człowiek niewątpliwie zafascynowany 
kulturą francuską, w szczególności okresem III Republi-
ki, przedstawi formację światopoglądową Focha. Sprawa 
byłaby i była niejako oczywista w przypadku Clemence-
au, Jaurèsa czy wielu innych uczestników życia politycz-
nego III Republiki. Zakorzenione w rewolucji francuskiej 
oświeceniowe idee wolnościowe i racjonalistyczne często 
są punktem odniesienia do oceny takiego czy innego poli-
tyka tego kraju. Religia, a w szczególności katolicyzm, nie 
cieszyły się w III Republice poważaniem, a środowiska ka-
tolickie występują zwykle jako reakcyjne, nacjonalistyczne 
i z goła negatywne. Najlepszym tego przykładem są choć-
by sprawa Deyfusa czy też działalność Action Française. 
Biorąc do ręki książkę Profesora postawiłem sobie to py-
tanie: W jaki sposób Autor poradzi sobie z oceną forma-
cji duchowej Focha w kontekście warunków ideowych III 
Republiki, przed wojną, w jej trakcie i po jej zakończeniu. 
Przemilczy, może będzie próbował Focha zapisywać do ja-
kiegoś nurtu wolnościowego i w tym kontekście przedsta-
wiać jego wysiłki w odparciu niemieckiej nawały, posłu-
gującej się w sferze ideowej darwinizmem politycznym, 
a może jeszcze w jakiś inny sposób dokona fuzji żarliwe-
go katolicyzmu bohatera z ideologią III Republiki? Tym-
czasem okazało się, że Autor z właściwą sobie konsekwen-
cją i rzetelnością nie uchyla się przed ważkim problemem, 
przedstawiając w kolejności religijne wychowanie Focha, 
szykany, jakie za jego światopogląd spotykały go w dro-
dze kariery wojskowej przed wojną, powierzenie mu sta-
nowiska wodza alianckiego w sytuacji wyczerpywania się 
sił moralnych narodu, aż wreszcie po jego aktywność po-
wojenną. Książka ukazuje nam postać, która w swoim ży-
ciu szerzyła słowem a także przykładem prawdę, że czło-
wiek nie jest twórcą wartości moralnych, ale one istnieją 
obiektywnie – człowiek jedynie je odkrywa i w swej wol-
ności wybiera, z wszelkimi tego konsekwencjami. 

Takich przykładów na rzetelność Autora w przedsta-
wianiu przeszłości można podać oczywiście więcej, nie 
chciałbym ich wszystkich punktować, bo musiałbym stre-
ścić całą w zasadzie monografię. Wspomnę jeszcze tyl-
ko o wcale niełatwej umiejętności zdystansowania się do 
bohatera, o którym każdy autor biografii wyrabia sobie 
pewien określony stosunek – negatywny bądź pozytyw-
ny, a co niekiedy prowadzi do stronniczości. Pomimo na-
der pozytywnego obrazu Focha, jaki wyłania się z lektu-
ry książki, znajdziemy w niej także słowa krytyki pod jego 
adresem. Porażka wojny okopowej, nieadekwatne środki 
zastosowane przez marszałka w celu zmiany obrazu woj-
ny, pewnego rodzaju teoretyzowanie strategii, co nie po-
krywało się z realiami frontowymi itp. słabe strony Focha 
odnajdujemy na kartach omawianej monografii, jej Au-
tor zaś stara się je natomiast odpowiednio naświetlić czy 

Gratulacje od prof. Jana Lewandowskiego

Zgromadzona publiczność.
Na pierwszym planie ks. prof. Edward Walewander

Rozmowa z prof. Małgorzatą Williaume  prof. Stefanem Stępniem
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też zinterpretować. W efekcie uzyskujemy wielowektoro-
wy obraz człowieka, któremu przyszło stawić czoła jedne-
mu z największych wyzwań swojej epoki, co musiało prze-
cież uwidocznić także jego słabe strony.

Prezentowana monografia ukazuje się w 100. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości. I nie jest to 
przypadek i wiem o tym od samego Autora, że tak wła-
śnie miało być. Profesor swą monografią stara się bowiem 
wskazać na jeden aspekt, o którym my jako Polacy chy-
ba dziś nieco zapominamy. Odzyskanie wolności oczywi-
ście nie doszłoby do skutku gdyby nie ogromny wysiłek 
zarówno militarny, jak też polityczny naszych przodków. 
Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że ten wysiłek 
jest jedynie częścią znacznie większej całości na obu płasz-
czyznach. Bez Francji, jej ogromnego poświęcenia, za któ-
re zapłaciła straszliwą cenę, Polski niepodległej po prostu 
by nie było. Oczywiście to nie w imię polskiej niepodle-
głości Francja wzięła udział w wojnie, co więcej, można 
nawet powiedzieć, że sprawa polska była we Francji tłu-
miona do rewolucji rosyjskiej, ale w niczym nie zmienia 
to faktu, że zaistnienie naszej niepodległości nie mogło się 
ziścić bez pokonania Niemiec. Rola Francji jest nieocenio-
na, co doskonale ukazuje w szczegółach operacyjnych pre-
zentowana monografia.

Odbudowa polskiej niepodległości to nie tylko wysiłek 
militarny w pokonaniu Niemiec, ale także ogromne fran-
cuskie wsparcie polityczne i logistyczne. Historia błękitnej 
armii, stanowiącej trzon odrodzonych sił Rzeczpospoli-
tej, postanowienia rozejmu w Trewirze, kończącego po-
wstanie Wielkopolskie czy wreszcie nieco korzystniejsze 
dla Polaków rozstrzygnięcia na Śląsku w porównaniu do 
wyniku plebiscytów, to nie tylko nasza zasługa, ale nade 
wszystko wsparcie Francji, Focha w szczególności. W swej 
monografii Profesor poświęcił ostatni rozdział na omó-
wienie stosunku bohatera do polskiej niepodległości. Wy-
daje mi się, że przypomnienie zarówno faktów, jak też tej 
swoistej atmosfery grupującej Polaków wokół Francji jest 
dziś szczególnie zasadne. Oczywiście znajdujemy się w zu-
pełnie różnym miejscu w porównaniu do warunków 1918 
r., niemniej jednak warto sobie zadać pytanie czy sojusz 
z takim lub innym krajem ma podstawy we wspólnocie in-
teresów (tak jak to było po wielkiej wojnie) czy też raczej 
jest wynikiem realizacji własnych interesów jednego tylko 
partnera (tak jak to miało miejsce np. w przypadku Króle-
stwa Polskiego po akcie 5 listopada 1916 r.). Czytając ten 
rozdział pracy, choć wprost tego typu pytań tam nie znaj-
dziemy, nasuwają się takowe refleksje, co – jak mniemam 
– też nie jest całkowitym przypadkiem.

Gdybym mówił jedynie o pozytywnych stronach pre-
zentowanej książki, to może naraziłbym się na zarzut 
o brak obiektywizmu. Powiedziałem „może”, bo czas 
poświęcony na wyszukiwanie istotnie słabych stron 

monografii zapewne okazałby się czasem utraconym. 
Niemniej jednak o jednej ułomności tej książki powiem. 
Odnalazłem ją po lekturze zdania „Wśród wybitnych do-
wódców Wielkiej Wojny 1914-1918, walczących po obydwu 
stronach frontu, Ferdynand Foch, marszałek trzech naro-
dów, zajmuje bezsprzecznie pozycję najwyższą”. Ułomność, 
którą odsłania to zdanie nie leży bynajmniej w sferze fak-
tograficznej, czy raczej interpretacyjnej, ale w fizycznym 
kształcie pracy. Jest to ostatnie zdanie książki. Pomyśla-
łem” Jak to? To już koniec?” W pierwszym odruchu uzna-
łem, że jest to może błąd pliku PDF, ale rzeczywistość oka-
zała się brutalna. To koniec monografii, można czytać co 
najwyżej od początku. Objętość książki jest jej bodaj je-
dyną słabszą stroną, o której można wspomnieć. Uwagę tę 
uzasadnia nie tylko właściwa Autorowi zdolność przyku-
wania czytelnika do lektury i rodzący się niejako natural-
nie bunt po niespodziewanym dotarciu do jej końca. Dru-
gim powodem podniesienia tej kwestii jest fakt, że Autor 
nakreślił tyle istotnych aspektów działalności Focha, za-
równo militarnych, jak też pozawojskowych, że wypada 
żałować, iż ich nieco bardziej nie rozwinął. Książka nie 
stawia wprost ważkich pytań, zarówno dla okresu I wojny 
światowej, jak też współczesnego człowieka. Pytania ta-
kie oczywiście rodzą się w trakcie jej lektury, Autor nie-
kiedy sam je definiuje. Mimo wszystko wydaje się jednak, 
iż Autor zbytnio ufa czytelnikowi, pozostawiając mu zbyt 
szeroki margines rozważań o problemach, które definio-
wały życie Ferdynanda Focha, a interpretacja których wy-
maga nie tylko doświadczenia życiowego, ale także rzetel-
nej wiedzy historycznej. 

Wskazałem tylko na niektóre treści monografii, któ-
ra zawiera cały szereg innych, może mniej wyekspono-
wanych problemów, nie chciałbym wszystkich zdradzać. 
Myślę jednak, że już po tych pierwszych uwagach, któ-
re absolutnie nie wyczerpują listy jej zalet staje się jasne, 
że książka powinna znaleźć się w biblioteczce nie tylko 
osób zainteresowanych dziejami I wojny światowej, histo-
rią Francji, ale po prostu każdego, kto lubi czytać rzeczy 
głębokie, skłaniające do refleksji i ceni kunszt pisarstwa 
historycznego.

Na koniec dwa słowa pochwały dla całej ekipy redak-
cyjnej, której pracy zawdzięczamy ukazanie się tej książ-
ki. Gratuluję składam na ręce redaktora, Pan dra Grzego-
rza Figiela. Książka jest naprawdę porządnie wydana i nie 
musicie się Państwo obawiać, iż w którejś z recenzji poja-
wi się swoistej formy pochwała pod adresem Autora przy 
jednoczesnym ganieniu wydawnictwa, tak jak to miało 
miejsce w jednej z recenzji pracy habilitacyjnej Profesora, 
o której napisano, „iż siermiężność zewnętrzną całkowi-
cie wynagradza zawartość książki”.

Piotr Bednarz
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Obejmując w Nancy dowództwo nad nowo utwo-
rzonym XX korpusem, Foch musiał zmierzyć się z trzema 
niezmiernie ważnymi do wykonania zadaniami. Po pierw-
sze, musiał on scalić wchodzące w skład korpusu forma-
cje uznane za doborowe. Były nimi: 11. dywizja piechoty, 
zwana „żelazną”, stacjonująca w Nancy, 39. dywizja pie-
choty, miejscem jej postoju był Toul oraz złożona z dwóch 
pułków 2. dywizja kawalerii, jednym z nich był cieszący 
się renomą 5. pułk huzarów.

Dwa następne zadania określił mianowany wówczas 
szefem sztabu generalnego, a w wypadku wojny Naczel-
nym Wodzem, gen. Joseph Joffre, tak jak Foch Pirenej-
czyk i Politechnik. Polecił on dowódcy XX korpusu, aby 
w sposób jak najbardziej korzystny rozmieścił artylerię 
w fortach i umocnieniach zbudowanych na okalających 
Nancy od wschodu wzgórzach Grand-Couronne (Wiel-
kiej Korony) oraz zakończenie innych prac związanych 
z tą obronną linią. Nie chodziło tu tylko o zabezpiecze-
nie przed ewentualnym atakiem niemieckim tego sym-
bolicznego dla Francuzów miasta, lecz przygotowanie na 
przylegającym do niego obszarze, i to było trzecie zada-
nie, bezpiecznego miejsca dla koncentracji większych sił 
francuskich. Stąd bowiem, jak i z innych terytoriów po-
łożonych wzdłuż wschodniej granicy, miała wyruszyć 
w myśl XVII planu wielka francuska ofensywa przeciw-
ko Niemcom.

Wprawdzie w powszechnym odczuciu to właśnie Foch 
był głównym inspiratorem planu XVII, to jednak on sam 
tuż przed wybuchem wojny, o przyszłym teatrze działań 
wypowiedział się alternatywnie. W jego karnecie zacho-
wała się notatka, w której stwierdził, iż losy Francji roz-
strzygną się w wielkiej bitwie stoczonej nad Moselle i Me-
use lub też na północnych równinach nad Marną. Podczas 
rozmowy prowadzonej w sztabie generalnym z płk. Game-
lin’em miał powiedzieć, iż aby nie dopuścić do realizacji 
planu Schlieffena, Francuzi po inwazji Niemców na Belgię 
będą zmuszeni przeciwstawić się prawemu skrzydłu nie-
mieckiemu, siłą złożoną z 35 korpusów, tj. miliona żoł-
nierzy. Przewidywania Focha o miejscu przyszłej wielkiej 
batalii, której on sam miał być jednym z bohaterów, już 
wkrótce miały się potwierdzić.

Kiedy w lutym 1914 przybył do Nancy gen. Joffre, aby 
zapoznać się ze stanem prac fortyfikacyjnych, Foch przyjął 
go wielkim balem z udziałem 600 osób, wydanym w pa-
łacu, w którym w 1871 rezydował gen. Manteuffel, jakby 
chciał ostatecznie wyprzeć ze swej pamięci owe fety i rau-
ty organizowane przez niego na cześć ówczesnych zwy-
cięzców. Podczas zorganizowanych przez Focha wiosną 
1914 r. manewrów XX korpusu w Mailly żołnierze i ofi-
cerowie wchodzący w jego skład dowiedli swych warto-
ści. Okazało się też, że ich dowódca podczas przeprowa-
dzonych gier wojennych złagodził wszechwładnego dlań 
dotąd ducha ofensywy, doceniając także działania obron-
ne i wskazywał na inne okoliczności z tym związane, np. 
ukształtowanie terenu.

Zamach w Sarajewie 28 czerwca 1914 r., w wyniku któ-
rego został zabity następca tronu Austro-Węgier arcyksią-
żę Franciszek Ferdynand z małżonką, uruchomił ciąg wy-
darzeń, który doprowadził na początku sierpnia tegoż 
roku do wybuchu Wielkiej Wojny.

W stan gotowości XX korpus został wprowadzony 28 
lipca, w dniu tym Austro-Węgry wypowiedziały wojnę 
Serbii. Jak wspomniał z emfazą po latach Foch: „Wypo-
wiedzenie wojny zastało mnie na czele XX korpusu. Mia-
sto Nancy a wraz z nim cała Lotaryngia była przepełnio-
na tchnieniem wzniosłych uczuć patriotycznych (…). 
Stał tu XX korpus wraz ze swymi dywizjami piechoty 11. 
i 39., z 2. dywizją kawalerii i wzorową swą artylerią. Ja-
kimż skoncentrowanym zapałem był przepojony każdy 
pułk, stojąc tu nad granicą, która była widokiem rozdar-
cia Francji. Jakież rozwinięto wyćwiczenie i wyszkolenie, 
by zwyciężyć w wielkim spotkaniu”.

Podobne oceny znalazły się także w liście do siostry 
Jenny, wysłanym przez Focha 4 sierpnia, przytoczonym 
przez Notina, z którego wynika, że jego autor nie wie-
dział jeszcze, iż tegoż dnia Niemcy wypowiedziały Fran-
cji wojnę: „Duch w oddziałach jest godny podziwu, mu-
szę studzić ich niecierpliwość i ich powstrzymywać. Kiedy 
im popuścimy, jestem przekonany, że uderzę z całą siłą. 
W każdej chwili oczekuję ataku i jestem gotowy na jego 
przyjęcie. Jeśli wkrótce on nie nastąpi, to my zaatakujemy. 

1914. Morhange, Marna. 
Wyścig do morza

Wiesław 
Śladkowski
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Kiedy nadejdzie ten dzień, mam nadzieję, że pozbędziemy 
się ciążącego nam od 44 lat miana pokonanych”.

Gotowy był więc walczyć w każdej sytuacji i wierzył 
w zwycięstwo. Czekał go nie lada egzamin. Nie biorąc 
udziału w toczonych przez Francję wojnach kolonialnych, 
nigdy nie był dotąd na polu walki, w ogniu bitwy, „nie wą-
chał prochu”. On sam był, jak zawsze, pewny siebie, ale 
z pewnością wielu pytało, czy ten wybitny teoretyk sztuki 
wojennej okaże się wodzem.

Foch miał wówczas 63 lata, „lecz nie wyglądał, jak pi-
sze Madelin, na więcej niż pięćdziesiąt. Zachował sylwetkę 
smukłą i prostą, żywy gest i bystre spojrzenie, a jego słowo 
było jak cięcie szabli”. Już w pierwszych podjętych decy-
zjach i rozkazach wykazał się zdecydowaniem. Naraził się 
ministrowi wojny, kiedy nie wycofał oddziałów z obsadzo-
nych strategicznych punków obrony poza linię oddaloną 
o 10 km od granicy. Był to jednak incydent bez znacze-
nia, gdyż Niemcy 4 sierpnia wypowiedziały Francji wojnę.

Na XX korpus liczący po sprawnie przeprowadzonej 
mobilizacji 40 tys. żołnierzy spadł obowiązek zabezpiecza-
nia całego terytorium wokół Nancy, na którym formowa-
ła się francuska 2. armia. Jej dowódcą został gen. Édouard 
Noël de Castelnau. W skład 2. armii, obok XX korpusu, 
weszły cztery inne korpusy, w tym XV, XVI i XVIII z po-
łudniowej Francji i VIII z Dijon. Z siłami tymi współdzia-
łała grupa dywizji rezerwowych: 59. i 68.

Strategicznym celem 2. armii według XVII planu było 
przeprowadzenie zwycięskiej dla Francji ofensywy na te-
rytorium Lotaryngii należącym do Niemiec i otwarcie 
drogi do dalszego marszu w głąb tego kraju. Było to zada-
nie trudne do wykonania. Szef niemieckiego sztabu gene-
ralnego Helmuth Moltke Młodszy, przewidując silny atak 
francuski na lotaryńskim odcinku frontu, przeciwstawił 
2. armii dwie armie niemieckie: 5. i 6. pod wspólnym do-
wództwem arcyksięcia Rupprechta bawarskiego, następcy 
tronu, z których każda dysponowała potężną siłą ognio-
wą złożoną z dział polowych i ciężkich, których Francu-
zom brakowało.

Atakującym nie sprzyjało też usytuowanie terytorialne. 
Według Focha, Lotaryngia stanowiła bowiem teren dzia-
łań wojennych „odosobniony, zamknięty z wyjątkiem wej-
ścia”. Od północy był on ograniczony Mozelą i twierdzami 
Metz – Thionville, od południa Saarą i twierdzą w Stras-
burgu. Ciągnące się między nimi na przestrzeni około 
45 km terytorium nadające się do działań ofensywnych, 
ukształtowane przez wzgórza i doliny, było najeżone prze-
szkodami terenowymi w postaci lasów, kanałów i wielkich 
stawów, równolegle do granicy już po stronie niemieckiej 
płynęła rzeka Seille.

Na tak zarysowanym teatrze działań 2. armia nie mo-
gła użyć do ataku wszystkich swych sił. Miały go wykonać 
w pierwszym rzucie trzy korpusy usytuowane: na lewej 

flance – XX, w środku – XV, na prawej – XVI. Współdzia-
łać z nimi miały dwie dywizje rezerwowe, osłaniające ata-
kujących od strony twierdzy Metz. Łącznie siły użyte do 
natarcia liczyły około 150 tys. żołnierzy. Prawa flanka 2. 
armii stykała się z lewą flanką 1. armii, dowodzoną przez 
gen. Dubaila, która 7 sierpnia rozpoczęła ofensywę na te-
renie Alzacji. 

Natarcie 2. armii ruszyło 14 sierpnia. Skierowane było 
najpierw na wschód w kierunku rejonu Avricourt w celu 
nawiązania styczności z 1. armią, aby następnie zwró-
cić się w kierunku północno-wschodnim, na lewo od tej 
armii.

O godzinie 7 rano XX korpus, mając 11. dywizję z pra-
wa a 39. z lewa, zaczął się posuwać ku grzbietowi wzgórza 
Donnelley-Juvelize. Po południu zbliżając się do tej pozy-
cji, dostał się pod silny ogień artylerii II korpusu bawar-
skiego, skierowany na niego z daleka z dział ciężkich. Jego 
oddziały pierwszego rzutu osiągnęły jednak wyznaczone 
pozycje, a po przybyciu reszty sił pozostały na nich, oko-
pując się, aby odeprzeć ewentualne kontrnatarcie prze-
ciwnika. Wprawdzie do niego nie doszło, ale nazajutrz 15 
sierpnia XX korpus nie mógł kontynuować natarcia, gdyż 
musiał czekać na osiągnięcie jego linii przez XV korpus, 
który 14 poniósł ciężkie straty i musiał podciągnąć swe 
odwody.

Natarcie siłami całej armii zostało wznowione 16 sierp-
nia, nie spotkało się jednak z oporem przeciwnika, który 
wycofał się, zajmując nowe pozycje obronne. W związ-
ku z tym XX korpus usadowił się mocno pod koniec dnia 
nad rzeką Seille w okolicach Château-Salins, a nazajutrz 
17 sierpnia wkroczył do tego miasta, po wyparciu z niego 
nieprzyjaciela przez 5. pułk huzarów.

Tak więc 18 sierpnia 2. armia osiągnęła swe pierwsze 
cele i po przegrupowaniu się obrała kierunek marszu na 
północ. W myśl wydanego w tymże dniu rozkazu nr 3, 
w którym gen. Castelnau stwierdziwszy, iż „nieprzyjaciel 
ustępuje przed nami”, nakazał „ściągać go z całą energią 
i możliwą szybkością”. Równocześnie jednak w tym sa-
mym dniu decyzją Naczelnego Wodza dwa korpusy: XVIII 
i IX, stanowiące odwody 2. armii zostały z niej wydzielo-
ne i użyte na innych, bardziej zagrożonych odcinkach wal-
ki. Czy w takiej sytuacji ofensywa francuska w Lotaryn-
gii mogła liczyć na sukces? Dotychczasowy przebieg walk 
wykazał bowiem, iż jedynie XX korpus dowodzony przez 
Focha, posługujący się głównie w boju skombinowanym 
flankowym atakiem piechoty i artylerii, wypełniał swe za-
dania, natomiast korpusy XV i XVI, zwłaszcza XV, prze-
łamujące opór nieprzyjaciela brawurowymi, frontalnymi 
atakami na bagnety, ponosiły pod ogniem artylerii i kara-
binów maszynowych ogromne straty i odstawały w tyle.

Zgodnie z rozkazem, 19 sierpnia XX korpus konty-
nuował natarcie siłami swych dwóch dywizji na odcinku 
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Morhange – Signal, Signal de Baronville – Signal de Mar-
thille. O godzinie 14.00 dywizja 11. debuszująca od Peti-
te-Seville dostała się pod silny ogień artylerii i karabinów 
maszynowych przeciwnika, doznając poważnych strat. 
Manewrując w terenie, dotarła do Pevenge i okopała się. 
To samo spotkało 39. dywizję, mimo to zdobyła Marthil-
le i Signal de Marthille i umocniła swoje pozycje. Wzgórz 
Marthille, Baronville i Morhange nie udało się im jednak 
zająć. Nadto, ponieważ XV korpus znowu nie osiągnął 
wyznaczonych mu pozycji, 11. dywizja częścią swych sił 
musiała zabezpieczyć jego lewą flankę. Francuski wywiad 
samolotowy meldował w tym dniu o wzmożonym ruchu 
po stronie przeciwnika i przemieszczaniu się znacznych 
jego ugrupowań, zarówno liniami kolejowymi, jak i szosa-
mi, sugerując, iż może on przygotowywać zasadzkę. Mimo 
tego Foch, ponieważ nie otrzymał tego dnia żadnych pole-
ceń z dowództwa armii, wydał w nocy z 19 na 20 sierpnia 
rozkaz o wznowieniu natarcia na Morhange i pozostałe 
dwa wzgórza. W rzeczywistości 19 sierpnia gen. Castelnau 
wydał rozkaz, który dotarł do sztabu XX korpusu dopie-
ro wczesnym rankiem 20, nakazujący mu wsparcie dzia-
łań XV i XVI korpusu w celu wyrównania linii natarcia.

Zaistniałe sprzeczności nie miały już jednak żadnego 
znaczenia, gdyż niespodziewanie dla 2. armii 20 sierpnia 
o godzinie 5.45 rano rozpoczęło się  na całej linii fron-
tu potężne przeciwnatarcie niemieckie, przeprowadzone 
siłami 6. armii bawarskiej dowodzonej przez arcyksięcia 
Rupprechta. 

Pod niszczącym ogniem usytuowanej na wzgórzach 
ciężkiej artylerii przeciwnika, w krytycznym położeniu 
znalazł się XV korpus, który utracił swe pozycje i został 
zmuszony do odwrotu, mającego znamiona ucieczki. Po-
ważnie zagrożony został również korpus XVI. Na odcinku 

XX korpusu rozgorzała zacięta walka, w wyniku której 39. 
dywizja została wyparta z Marthille i Signal de Marthille, 
a jej dwa dywizjony artylerii utraciły 23 ze swych 36 ar-
mat. Ale wycofawszy się na nowe pozycje, gdzie nie sięgał 
już ogień ciężkiej artylerii wroga, powstrzymywała ata-
ki piechoty niemieckiej, natomiast XI dywizja nie dała się 
wyprzeć ze zdobytego poprzedniego dnia terenu.

W tej sytuacji, jak wspominał Recoly’emu po latach 
Foch, wydany przez gen. Castelnau rozkaz o odwrocie 
2. armii: „oburzył [mnie] i zmartwił do tego stopnia, iż 
przez pewien czas miałem ochotę nie słuchać go”. Wypeł-
nił go rozumiejąc: „iż jestem jedynie częścią całości i w ta-
kiej roli nie wolno mi myśleć o działaniu na własną rękę”. 
Uwzględniając ciężkie położenie korpusów: XV i XVI 
w pamiętniku swym Foch stwierdził już jednoznacznie: 
„Od samego rana dowódca armii słusznie ocenił sytu-
ację i zmierzył całe niebezpieczeństwo. Mógł on jedynie 
wstrzymać ofensywę”.

Podczas nocnego marszu z 20 na 21 sierpnia XX korpus 
osłaniał odwrót 2. armii, która utraciła zdobyty przez sie-
bie niewielki zresztą teren, liczący około 20 km na wschód 
od granicy. Po przekroczeniu Meurche i spaleniu na niej 
mostów zajęła ona pozycję obroną przed Grand-Couron-
ne. Wieczorem 21 sierpnia Foch spotkał się z gen. Castel-
nau w jego głównej kwaterze w Nancy, by zameldować 
mu, jak pisze w swych wspomnieniach, „o doskonałym 
stanie ducha mego korpusu”. Z innej jednak jego wypo-
wiedzi wynika, iż spotkanie to mogło mieć bardziej burz-
liwy przebieg: „Udałem się do Nancy 21. Chcieli je opu-
ścić. Powiedziałem, że nieprzyjaciel jest 5 dni od Nancy 
a XX korpus jest tutaj. Nie przejdą przez XX korpus bez 
jego protestu”. Argumentował, iż mając na tyłach ufor-
tyfikowaną linię, najlepszą formą obrony jest kontratak.

Kiedy Rupprecht rozpoczął frontalne natarcie, kierując 
się na Charmes, pomiędzy francuskimi strefami ufortyfi-
kowanymi, i odsłonił od strony Nancy swą prawą flankę, 
XX korpus w dniach 26–28 sierpnia kontratakował i wy-
konał gwałtowne pchnięcie w bok akcji nieprzyjaciela. 
Ściągając na siebie znaczne jego siły, przyczynił się do po-
wstrzymania ofensywy niemieckiej i ustabilizowania się 
frontu na tym odcinku walki.

W tym momencie, 28 sierpnia Foch opuścił XX kor-
pus i na rozkaz Naczelnego Wodza, gen. Joffre’a, udał się 
do Kwatery Głównej, gdyż miał otrzymać inne dowódz-
two. Wyjeżdżając, zabrał ze sobą urodzonego w 1867 r.  
podpułkownika Maurice’a Weyganda z 5. pułku huzarów, 
oficera wielkich ambicji i zdolności, który podobnie jak 
on był żarliwym katolikiem, konserwatystą, a także miło-
śnikiem koni i znakomitym jeźdźcem. Był on w ciągu ca-
łej wojny szefem jego sztabu w dowództwach, które pełnił.

Jak wspominał Foch: „Nie bez głębokiego wzruszenia 
opuszczam dzielne pułki XX korpusu. W swoim rozkazie 

XX Korpus pod Morhange
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pożegnalnym przypominam im świetne wysiłki dni po-
przednich oraz podkreślam fakt, że kiedykolwiek cofały 
się, to tylko na wyraźny rozkaz wyższego dowództwa”.

Z tego rodzaju wypowiedziami Focha dotyczącymi 
jego pierwszych bojów nie zgadza się Notin. Zdaniem 
tego historyka, 20 sierpnia także XX korpus nie wytrzy-
mał uderzenia niemieckiego, poniósł ciężkie straty i zo-
stał zmuszony do odwrotu. Ale należałoby pamiętać tak-
że o innych faktach. Jak wykazały działania XX korpusu 
w kilku następnych dniach, nie utracił on swych wartości 
bojowych a jego dowódca, wykazując się energią, zdecy-
dowaniem i wolą walki oraz właściwym sposobem jej pro-
wadzenia, dowiódł swych kwalifikacji. Jego bojowa po-
stawa kontrastowała z całkowitym fiaskiem francuskich 
działań ofensywnych podjętych wówczas na wschodnim 
odcinku frontu.

Niemcy natomiast realizowały w tym czasie ofensyw-
ny plan Schlieffena. Poczynając od 24 sierpnia pięć ar-
mii niemieckich, liczących łącznie przeszło milion żołnie-
rzy wdarło się od północy i zachodu w granice Francji. 
W tym błyskawicznym i zmasowanym w myśl założeń 
ataku główną rolę miało odegrać prawe skrzydło sił nie-
mieckich złożone z trzech armii: 1., 2. i 3., nacierające 
z północy znad granicy belgijskiej na terytorium rozcią-
gające się między rzekami Oise na zachodzie i Meuse na 
wschodzie. Zadaniem 1. armii dowodzonej przez gen. von 
Klucka, najważniejsze pod względem strategicznym było 
obejście od zachodu stolicy Francji i zaatakowanie jej od 
południa; natomiast 2. i 3. armia dowodzona przez gene-
rałów: von Bülowa i von Hausena miały uderzyć na Paryż 
frontalnie od północy.

Prących do przodu Niemców usiłowały powstrzy-
mać, poczynając od zachodu: angielski korpus ekspedy-
cyjny dowodzony przez marszałka Frencha oraz trzy ar-
mie francuskie: 5. – dowodzona przez gen. Lanrezaca, 4. 
– gen. de Langle de Cary i 3. – gen. Ruffeya. Pod przemoż-
nym ogniem artylerii niemieckiej traciły one swoje kolej-
ne pozycje obronne i ponosiły ogromne straty, ale nie zo-
stały rozbite i stawiały opór najeźdźcom. Naczelny Wódz 
sił francuskich gen. Joffre zachowywał spokój, nie tracił 
ducha. Jego strategia sprowadzała się do zatrzymania na-
poru na dogodnej dla siebie linii obrony i na zebraniu na 
swym lewym skrzydle sił zdolnych do zatrzymania ruchu 
oskrzydlającego wykonywanego przez najszybciej masze-
rującą 1. armię niemiecką, spychającą 5. armię francuską. 
Wspomóc ją miała tworzona od 26 sierpnia 6 armia fran-
cuska, której dowódcą został gen. Maunoury.

Tak wyglądała sytuacja na tym zasadniczym wówczas 
dla obydwu stron froncie, kiedy 28 sierpnia przybył Foch 
do francuskiej Kwatery Głównej mieszczącej się w Vitry-
-le-François położonej w połowie drogi między Paryżem 
a Nancy.

W dniu następnym, 29 sierpnia przystąpił do działań, 
gdyż gen. Joffre zlecił mu dowództwo grupy utworzonej 
na lewym skrzydle 4. armii. Miała ona wypełnić niebez-
pieczną, liczącą około 30–40 km lukę na froncie powstałą 
między armiami 5. i 4. Dla wykonania tego zadania Foch 
miał się porozumieć z dowódcą 4. armii gen. de Langle 
de Cary. W skład grupy, którą miał dowodzić, wchodziły 
dwa korpusy IX i XI, dwie dywizje rezerwowe 52. i 60., 9. 
dywizja kawalerii i 42. dywizja piechoty. Większość wcho-
dzących w skład ugrupowania jednostek brała już udział 
w walkach i poniosła niemałe straty. Pierwszym i zasad-
niczym zadaniem Focha było scalenie tych sił, przywró-
cenie w nich dyscypliny i podniesienie bojowego ducha. 
Wszystko to odbywało się pod ogniem dział niemieckich. 
Foch skompletował też szybko swój niewielki sztab. Jego 
szefem został wspomniany już ppłk Weygand, jego za-
stępcą płk Devaux, a w skład weszli mjr Naulin oraz jako 
oficer łącznikowy znany doskonale Fochowi kpt. André 
Tardieu.

W tymże dniu 29 sierpnia Foch udał się do Machault, 
gdzie dowódca 4. armii powitał go słowami: „Opatrzność 
Pana zsyła”. Generał de Langle de Cary poinformował 
go, iż nazajutrz, tj. 30, przerywa swój ruch odwrotowy, 
aby swym prawym skrzydłem poprzeć natarcie 3. armii. 
W związku z tym grupa Focha miała zabezpieczyć osłonę 
lewego skrzydła jego armii.

Ugrupowanie Focha znalazło się więc od razu w ogniu 
walki. Napierane z dwóch stron przez debuszujące silne 
oddziały 3. i 4. armii niemieckiej, nie dało się odciąć od 
Aisne i wieczorem, jak pisze Foch „w zupełnym porząd-
ku, lecz nie bez trudu udało się mu przekroczyć tę rze-
kę”. Następnie uczestniczyło w walkach odwrotowych na-
ciskane przez prącą naprzód 3. armię niemiecką. W dniu 
2 września grupa Focha nawiązała łączność na swym le-
wym skrzydle z 5. armią francuską, wzmocniła też lewe 
skrzydło 4. armii. Nie tylko więc wypełniła wspomnianą 
lukę, ale wyrównała też linię oporu cofających się na tym 
odcinku sił francuskich. Poczynając od 5 września ugru-
powanie to uzależnione dotąd od 4. armii, zostało prze-
kształcone w samodzielną 9. armię francuską na czele ze 
swym dotychczasowym dowódcą.

Foch i Naczelny Wódz, gen. Joffre – 1915 r.
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W tych dniach doszło na froncie do zasadniczych 
zmian. Tą najważniejszą, od której wszystko się zaczęło, 
była podjęta samodzielnie decyzja dowódcy 1. armii nie-
mieckiej gen. von Klucka. Wobec ogromnego zmęczenia 
swych żołnierzy ciągłymi walkami i intensywnymi mar-
szami, zrezygnował on z manewru oskrzydlającego Paryż 
i uderzenia nań z południa i zmieniając kierunek marszu 
z południowego na południowo-wschodni, postanowił po 
przekroczeniu Marny wziąć w kleszcze we współdziała-
niu z armią niemiecką von Bülowa cofającą się przed nim 
5. armią francuską i zniszczyć ją na północnych przedpo-
lach stolicy Francji. Wykonując ten manewr, odsłonił od 
strony Paryża swą prawą flankę. Dostrzegł to natychmiast 
gubernator wojskowy Paryża gen. Gallieni, trzeci Pirenej-
czyk w tym gronie, i uznał, iż oto wytworzyła się niespo-
dziewanie niepowtarzalna okazja do natychmiastowego 
zaatakowania 1. armii niemieckiej. Udało mu się przeko-
nać do tego Naczelnego Wodza, gen. Joffre’a, który 4 wrze-
śnia o godz. 10 wieczorem podpisał rozkazy, które miały 
dotrzeć rano do ugrupowań francuskich i korpusu angiel-
skiego: „Należy wykorzystać zaawanturowanie się 1. ar-
mii niemieckiej – pisał w nich – by skoncentrować na niej 
wszystkie wysiłki armii sprzymierzonych skrajnego lewe-
go skrzydła. 5 września zostaną powzięte wszystkie zarzą-
dzenia mające na celu przejście do natarcia 6 [września]”.

Tak rozpoczęła się bitwa nad Marną, jedna z najwięk-
szych, najbardziej znanych i brzemienna w skutkach 
w dziejach I wojny światowej. Bezpośrednie natarcie na 
siły niemieckie miały przeprowadzić: 6. armia gen. Mau-
noury’ego, 5. armia, której dowódcą w miejsce gen. Lan-
rezaca został gen. Franchet d’Espérey i korpus angiel-
ski, natomiast 9. armia gen. Focha winna osłaniać prawe 
skrzydło 5. armii, utrzymać południowe wyjście z ba-
gien Marais de Saint-Gond i utrzymać kontakt z 4. armią, 
a więc ubezpieczać i wspomagać zasadnicze uderzenie sił 
francuskich. W rzeczywistości okazało się, że aby te zada-
nia wypełnić, musiała przede wszystkim utrzymać i ode-
przeć skierowany wprost na nią potężny nacisk i atak ze 
strony części sił 2. armii i 3. armii niemieckiej.

Terytorium, na którym miała walczyć 9. armia, skła-
dało się z trzech różniących się od siebie stref geogra-
ficznych. Poczynając od zachodu, były to niewysokie 
urwiska i lesiste wzgórza pod Sézanne, przegradzające 
równinę szampańską z południa na północ z dominują-
cym wzniesieniem, na którym znajdował się kościół i za-
mek de Mondement. Opadało ono w wąską dolinę Petit 
Morin, za którą rozpoczynała się linia szerokich na oko-
ło 3 km i ciągnących się na odległość około 19 km w kie-
runku wschodnim bagien Saint-Gond, nienadających się 
do przejścia, przeciętych z północy na południe umiesz-
czonymi na nasypach pięcioma drogami i trzema liniami 
kolejowymi. Przejścia te z użyciem artylerii można było 

skutecznie zamknąć. Kiedy bagna się kończyły, idąc da-
lej na wschód, rozpościerał się lekko pofałdowany teren 
niziny szampańskiej, pozbawiony naturalnych przeszkód 
i trudny do obrony, ułatwiający natomiast prowadzenie 
działań ofensywnych. Terytorium to Foch scharaktery-
zował dwoma słowami: „dziury i szczeliny”. Linia ta bie-
gnąca z zachodu na wschód stanowiła front nieprzekra-
czający około 35 km i kończyła się na wschodzie pod 
Lenharrée, zamykającym prawe skrzydło 9. armii. Nie 
miała więc ona bezpośredniej łączności z 4. armią, któ-
rej lewe skrzydło znajdowało się o 36 km dalej na wschód 
pod Vitry-le-François.

W rozmieszczeniu swych sił wzdłuż tej linii uwzględ-
nił Foch zarówno wagę i znaczenie zadań, jak i specyfi-
kę terenu. Skrajną lewą flankę zajęła 42. dywizja piechoty 
dowodzona przez gen. Grossetti’ego, która miała wspie-
rać atakującą 5. armię. Za naturalną przeszkodą, jaką sta-
nowiły bagna Saint-Gond, umieścił część sił IX korpusu, 
którego dowódcą był gen. Dubois. Reszta wraz z całym XI 
korpusem dowodzonym przez gen. Eydoux została roz-
mieszczona na wschodniej części frontu od Petit Morin po 
Lenharrée. Rozciągającą się 36- kilometrową przestrzeń 
między prawym skrzydłem 9. armii a lewym 4. armii pa-
trolowała tylko 9. dywizja kawalerii. Sytuacja taka budzi-
ła silny niepokój Focha, w lukę tę mógł bowiem w każdej 
chwili wkroczyć nieprzyjaciel. Nie doszło do tego, gdyż 
vis-a-vis istniała podobna luka między armiami niemiec-
kimi 3. i 4.

Ugrupowanie nieprzyjacielskie, z którym 9. armia mia-
ła stoczyć bezpośredni bój, składało się z części 2. armii 
dowodzonej przez gen. von Bülowa, był to jej X korpus 
i Gwardia Pruska oraz z 3. armii gen. Hausena, złożonej 
z dwóch i pół korpusu saskiego. Ogólnie siły niemieckie 
na tym odcinku frontu górowały nad francuskimi.

„Nikt nie ukrywał, jak trudna jest akcja, którą wstrzy-
maliśmy w ten sposób, pisał po latach Foch. Partia miała 
być decydująca dla losów kraju. Jakich trzeba było wysił-
ków wszystkich, dowódców i żołnierzy (…) aby zapewnić 
wynik wielkiego przedsięwzięcia”.

W pierwszym dniu ofensywy francuskiej nad Marną, 
która rozpoczęła się 6 września, 9. armia musiała się sku-
pić wobec ataków niemieckich na jej pozycje, na działa-
niach obronnych. Jedynie 42. dywizja zgodnie z założe-
niami zdołała wesprzeć atakującą 5. armię na jej prawym 
skrzydle, w ciężkich połączonych ze stratami walkach. 
W centrum IX korpus zaatakowany przez wspomnia-
ne ugrupowania 2. armii von Bülowa został wyparty ze 
swych umocnień na północnym brzegu bagien, lecz utrzy-
mał ich południowe wyjście. Na prawym skrzydle XI kor-
pus pod naporem 3. armii von Hausena został zmuszony 
do odwrotu i utracił linię obrony na Sommie. „Dzień był 
ciężki, lecz 9. armia wykonała swe zadania”, wspomniał po 
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latach Foch. Wytrzymała ona gwałtowne natarcie, miała 
na swych ramionach znaczną część 2. armii niemieckiej, 
jak X korpus w rejonie Saint-Prix i korpus Gwardii pod 
Bannes, Morains-le-Petit i Normée. Nad Sommą od Nor-
mée, Lenharrée do Sommesous wytrzymała uderzenie 3. 
armii niemieckiej.

Od rana 7 września walki zostały wznowione na całej 
linii frontu. Na lewej flance wspierającą 5. armię 42. dywi-
zja oraz dywizje 17. i marokańska z IX korpusu ruszyły do 
natarcia, lecz spotkały się z silnym kontratakiem nieprzy-
jaciela, tracąc a następnie odzyskując w toku zaciekłych 
walk niektóre ze swych pozycji, utrzymując ostatecznie li-
nię frontu. W centrum usytuowanym na prawym brzegu 
bagien obydwie strony ograniczyły się do artyleryjskiego 
pojedynku. Na prawym natomiast skrzydle XI korpus zo-
stał gwałtownie zaatakowany przez nieprzyjaciela, który 
zdobył Lenharrée i Vassimont. Dobrze natomiast spisała 
się 9. dywizja kawalerii, która odbiła zdobyty przez nie-
przyjaciela Sommesous i kontrolowała obszar Mally-Vil-
liers-Herbisse. Według Focha, bilans walk z 7 września 
był podobny do bilansu z poprzedniego dnia, jedynie, jak 
pisał: „Prawe skrzydło znów się zachwiało i straciło osta-
tecznie linię obrony Sommy”. Do walk nie wkroczyły jesz-
cze pozostające w drugim rzucie dwie dywizje rezerwowe 
9. armii: 18. i 60.

W nocy z 7 na 8 września 9. armia została całkowi-
cie zaskoczona atakiem przygotowanym przez dowódcę 
3. armii gen. von Hausena, który na pozycje zajmowane 
przez XI korpus rzucił całość swych sił. Niemieckie ko-
lumny uderzeniowe w milczeniu, bez przygotowania ar-
tyleryjskiego o godzinie 3.45 nad ranem, z bagnetami na-
sadzonymi na karabiny ruszyły na Francuzów, zmuszając 
ich do panicznego odwrotu na 20 km linii frontu. Po jego 

przełamaniu Niemcy zajęli jedyne większe na tym teryto-
rium miasto Fère-Champenoise, a cały front przesunął się 
na tym odcinku o 12-13 km na południe.

Dowódcy XI korpusu – gen. Eydoux udało się jednak 
zebrać rozproszone oddziały i w jakiś sposób mimo po-
niesionych strat opanować sytuację. Aby nie rozpatrywał 
swej porażki, Foch wysłał doń kpt. Tardieu z kategorycz-
nym poleceniem natychmiastowego przygotowania kon-
trataku w celu odbicia Fère-Champenoise, zanim Niemcy 
się w nim umocnią. W sytuacji, w jakiej znajdował się XI 
korpus, było to zadanie nie do wykonania, całkowicie nie-
realne. W związku z tym Foch, korzystając, iż w centrum 
i na lewym skrzydle oddziały 9. armii utrzymały mimo 
silnego nacisku nieprzyjaciela swoje pozycje, aby okazać 
Niemcom nieustępliwość i wolę walki, sam zorganizował 
tego rodzaju przeciwuderzenie. Ruszyło ono 8 września 
po południu na Fère--Champenoise, poprzedzone ogniem 
5 dywizjonów artylerii, było wykonywane przez dwa pułki 
52. dywizji rezerwowej, wspierane jednostkami z 21. i 18. 
dywizji. Miało ono raczej demonstracyjny charakter i zo-
stało przerwane z nadejściem nocy.

„Dzień 8-go był wyjątkowo ciężki dla 9. armii – wspo-
minał Foch. Od świtu aż do nocy wytrzymała ona szereg 
gwałtownych szturmów. Pod ciosami nieprzyjaciela mu-
siała ustąpić nieco terenu, lecz (…) front jej pozostał spo-
isty i niebezpieczeństwo osaczenia wiszące nad nią w cią-
gu długich godzin ku wieczorowi zdaje się być zażegnane”.

Zdawał sobie jednak sprawę ze słabości prawego skrzy-
dła 9. armii. XI korpus wskutek zwycięskiego nocnego 
ataku 3. armii niemieckiej poniósł bowiem ciężkie stra-
ty w ludziach i uzbrojeniu: około 6500 zabitych, tysiące 
wziętych do niewoli, nieprzyjaciel zdobył też około 20–30 
dział. Wieczorem 8 września wiedząc już o postępach 5. 
armii, zwrócił się do jej dowódcy gen. d’Espéreya, aby zlu-
zował ze swego prawego skrzydła jego 42. dywizję, którą 
postanowił przerzucić szybkim marszem rokadowym na 
zagrożony wschodni odcinek frontu, na co uzyskał zgodę.

Szczyt ataków niemieckich nastąpił nazajutrz, 9 wrze-
śnia. Do groźnej sytuacji doszło najpierw na lewym skrzy-
dle 9. armii, gdzie szturmująca bez ustanku Gwardia 
Pruska z 2. armii gen. von Bülowa przełamała opór 17. dy-
wizji marokańskiej i zajęła zamek Mondement położony 
na wzgórzu po południowej stronie bagien Saint-Gond. 
Dowódcy 17. dywizji gen. Humbertowi udało się jednak 
zorganizować pod nieustannym ogniem niemieckiej arty-
lerii barierę obronną w lesie, w pobliżu zamkowego wzgó-
rza, korzystając ze wsparcia artylerii i dwóch batalionów 
strzelców z przemieszczającej się z zachodu na wschód 
42. dywizji piechoty. W sukurs przybył mu też 77. pułk 
piechoty, będący jedynym odwodem dowódcy IX korpu-
su. Siły te po południu uderzyły na zajęty przez Niemców 
Mondement. Kierowany na wprost ogień z niezawodnych 

9 Armia w bitwie pod marną (6 – 9 IX)
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75-tek zlikwidował gniazda karabinów maszynowych 
i umożliwił piechocie francuskiej skuteczny szturm. „Trzy-
mam wioskę i zamek Mondement” meldował wieczorem 
Fochowi płk Lestoquoy, dowódca 77. pułku.

Najbardziej jednak zacięty bój rozgorzał w centrum, 
wokół Fère-Champenoise. I tu atakującą stroną byli Niem-
cy. Dysponujący potężną artylerią, która, jak określił to 
Foch „zmiatała całą równinę”, nacierali później na pozycje 
francuskie silnymi kolumnami piechoty, które zdobywały 
teren, zwłaszcza na odcinkach frontu obsadzonych przez 
XI korpus. Rozwiązanie tej groźnej dla 9. armii sytuacji 
widział Foch w przygotowywanym z użyciem wszystkich 
sił przeciwuderzeniu, które miało się rozpocząć z chwi-
lą przybycia na plac boju 42. dywizji. Nieco opóźniona 
wskutek udzielonej pomocy oddziałom francuskim pod 
Mondement, dopiero o godzinie 11.30 dotarła do gościń-
ca na Sézanne i jak pisze Foch: „schodzi na równinę, gdzie 
przesuwa się poprzez pole w szykach rozczłonkowanych, 
wywołując zdumienie ładem i postawą”.

Na jej spotkanie dowódca 9. armii przebywający na 
najbardziej zagrożonym odcinku frontu przy XI korpu-
sie, wysłał szefa sztabu ppłk Weyganda. W Linthelles o go-
dzinie 16 przekazał on dowódcy IX korpusu gen. Dubois 
i dowódcy 42. dywizji gen. Grossettiemu rozkazy Focha, 
które mają być realizowane bez względu na to, co nastą-
pi, a dotyczące koncentracji sił i rozpoczynającego się 
przeciwuderzenia.

„Jest godzina 18 – wspominał Foch – kanonada szale-
je na całym froncie armii (…). Cała artyleria, którą roz-
porządzam została zaangażowana”. Po krótkim lecz inten-
sywnym przygotowaniu artyleryjskim, ruszyły do natarcia 
oddziały IX korpusu i 42. dywizja. Ku zdziwieniu dowód-
ców nie spotkały się jednak z oporem czy też przeciwdzia-
łaniem nieprzyjaciela, ostrzeliwując się, pospiesznie wyco-
fywał się on ze swych pozycji zajmowanych już bez walki 
przez siły francuskie.

Sytuacja ta została wywołana zwycięskimi, jak się oka-
zało, dla sił sprzymierzonych wydarzeniami, jakie zaszły 
w tymże dniu 9 września na głównych odcinkach fron-
tu nad Marną. Między atakowanymi przez siły francu-
skie i angielskie armiami niemieckimi 1. i 2. wytworzyła 
się niebezpieczna dla nich luka, do której w każdej chwi-
li mogła się wedrzeć 5. armia francuska i korpus angiel-
ski i uderzyć na nieosłonięte ich flanki. Obawiał się tego 
zwłaszcza dowódca 2. armii – gen. von Bülow. Zagrożenia 
te uznał za zasadnicze, przebywający wówczas w jego kwa-
terze specjalny wysłannik szefa niemieckiego sztabu gene-
ralnego gen. von Moltke Młodszego – płk Hentsch i ma-
jąc ku temu uprawnienia, podjął decyzję o odwrocie 1., 2. 
i 3. armii, a więc całego prawego skrzydła niemieckiego na 
północny brzeg rzeki Aisne. Na nic zdały się protesty ge-
nerałów von Klucka i von Hausena. Ten drugi, nie kryjąc 

swego rozgoryczenia, oficjalnie oświadczył, iż dowodzo-
na przez niego 3. armia do opuszczenia miejsca swych 
zwycięskich bojów nie została zmuszona przez nieprzy-
jaciela i nie uczyniła tego wskutek własnej decyzji. Został 
zdymisjonowany.

Odniesione w czterodniowej bitwie nad Marną zwy-
cięstwo, które przekreśliło niemieckie plany wojny bły-
skawicznej i uratowało Paryż, zostało rychło okryte obło-
kiem narodowej legendy. Mówiono o nim jako o „cudzie 
nad Marną”, a Joffre’a uznano za „zbawcę ojczyzny”. Poja-
wiające się kontrowersje czyją w większym stopniu było 
ono zasługą: Gallieniego czy Joffre’a, trafnie rozstrzygnął 
prezydent Poincaré: „Chwały wystarczy dla obu”.

Owa legenda spowiła też niektóre działania dowodzo-
nej przez Focha 9. armii, jak ów marsz 42. dywizji wzdłuż 
linii frontu czy urastający do symbolu bój o górujący nad 
polem walki zamek Mondement, a także , co w rzeczywi-
stości nigdy nie miało miejsca, utopienie się Gwardii Pru-
skiej w bagnach Saint- -Gond. Legenda ta nie może jed-
nak przesłonić niezaprzeczalnej i podzielanej przez prawie 
wszystkich opinii o ważnej roli, jaką odegrała 9. armia 
w bitwie nad Marną. W sposób kategoryczny i z pełnym 
przekonaniem tak o tym mówił sam Foch: „Moltke zo-
rientował się, iż rozstrzygnięcia nie zdoła już uzyskać na 
prawym skrzydle (…) i postanowił zwyciężyć drogą prze-
łamania frontu w centrum, na odcinku mojej armii (…). 
Wysiłki te nie odniosły skutku, ponieważ utrzymujemy 
się na całym froncie, a nawet przeciwuderzamy. Wobec 
tego armii niemieckiej zaczyna zagrażać katastrofa i dla 
jej uniknięcia odwrót staje się konieczny. Oto jest całko-
wite wytłumaczenie bitwy”.

Z tak jednoznacznie sformułowanym sądem, zwłasz-
cza z końcowym zdaniem autora trudno się zgodzić, na-
tomiast z pełnym przekonaniem można stwierdzić, iż 
zdecydowany opór 9. armii umożliwił pozostałym ugru-
powaniom 5. i 6. armii oraz korpusowi angielskiemu prze-
prowadzenie efektywnych działań ofensywnych, które 
zmusiły Niemców do odwrotu.

Sam Foch podczas tych kilku dramatycznych dni, kie-
dy 9. armia pozostawała w ciągłym zagrożeniu, stawiając 
opór nieustannie atakującemu przeciwnikowi, wykazał się 
znowu pozytywnymi cechami w sztuce dowodzenia. Był 
zawsze blisko swych oddziałów na linii frontu, dzięki cze-
mu mógł natychmiast reagować na kryzysowe sytuacje, 
wydając stosowne rozkazy. Komunikując się bezpośrednio 
ze swymi podkomendnymi, dawał im przykład swą po-
stawą pełną energii i wiary w ostateczny sukces. Zmuszo-
ny sytuacją do działań obronnych, nadał im zdecydowa-
ny charakter, w mistrzowski sposób wykorzystując w ich 
toku artylerię polową, wciąż jednak priorytetem dlań 
była ofensywa, natarcie, atak. André Tardieu wspominał, 
iż kiedy wrócił od dowódcy XI korpusu z meldunkiem 
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gen. Eydoux, iż znajduje się on w trudnej sytuacji, usły-
szał od Focha: „Nasza sytuacja nie jest najlepsza, lecz nie-
przyjaciela w jeszcze większym stopniu. Nazajutrz bę-
dzie on w jeszcze gorszej. Bitwę wygrywa się resztkami 
sił. Powtórz Eydoux mój bezwzględny rozkaz: Nacierać, 
Nacierać!”

W tym miejscu, jak wydaje się, należy poświęcić kilka 
słów innej, jeszcze bardziej lakonicznej i najczęściej cyto-
wanej dawniej i dziś rzekomej wypowiedzi Focha: „Moje 
centrum ustępuje, moje prawe skrzydło jest w odwrocie. 
Sytuacja znakomita. Przechodzę do ataku”. Zdaniem Eli-
zabeth Greenhalgh słów tych „raczej głupich”, jak to okre-
śliła, nie należy przypisywać Fochowi, przypomniała, iż 
według Weyganda nigdy ich też „nie wypowiedział”, mógł 
je natomiast sformułować Tardieu, wysyłający z linii fron-
tu codzienne komunikaty do Kwatery Głównej. Brzmi to 
prawdopodobnie, gdy porównamy przytoczony wyżej cy-
tat z jego wspomnień. Odzwierciedla ona także w jakiś 
sposób wydarzenia z 8 na 9 września zaszłe na odcinku 
9. armii po nocnym ataku von Hausena, który zachwiał 
centrum, zmusił prawe skrzydło do odwrotu, a mimo 
to Foch po południu podjął próbę ataku w celu odbicia 
Fère-Champenoise. Sprowadzona do absurdu owa rzeko-
ma wypowiedź Focha była raczej krytyką jego totalnego 
ofensywnego credo, natomiast w piśmiennictwie dawnym 
i obecnym, jak się to niekiedy zdarza, jest często używana, 
gdyż uchodzi za kwintesencję jego strategicznej doktryny, 
określonej w tak paradoksalny sposób.

Należy wspomnieć, iż w tamtych dniach dotknęła Fo-
chów rodzinna tragedia, była ona wówczas udziałem 
wielu francuskich domów. Foch w dniu, w którym obej-
mował dowództwo, 29 września, dowiedział się, iż pod 
Longwy nad Mozelą, gdzie 3. armia francuska prowadzi-
ła zacięte walki w wrogiem, 22 września jego jedyny syn 
podporucznik Germain Foch nie wrócił z patrolu i zo-
stał uznany za zaginionego, a zięć kapitan Paul Bécourt 
prowadzący w tymże samym dniu do ataku dowodzoną 
przez siebie kompanię 26. batalionu szaserów poległ na 
polu walki. Określenie zaginiony oznaczało najczęściej za-
bity. „Zajęty sprawami ojczyzny, nie było nawet czasu pła-
kać nad śmiercią swych bliskich”, wspominał Foch. Spadł 
na niego smutny i ciężki obowiązek powiadomienia o tym 
i podtrzymaniu na duchu żony i córki Marie. „Musimy 
pogodzić się z wyrokiem Opatrzności i wypełniać swoje 
obowiązki” pisał w ostatnim zdaniu swego do nich listu.

Rozpaczającym zaświtała nadzieja, gdyż pojawiły się 
wieści, że Paul został ranny i przebywa w niemieckim 
szpitalu, a Germain dostał się do niewoli. Nie zostały one 
jednak potwierdzone i ostatecznie uznano, iż obaj zginęli 
wówczas „na polu chwały”.

Nad Aisne, na której południowym brzegu stanął Foch 
ze swoją 9. armią wraz z trzema armiami francuskimi 4., 

5. i 6., siły francuskie utrzymywały w szachu nieprzyja-
ciela, który na północnym brzegu rzeki zbudował potęż-
ny wał obronny. Foch był jedynym dowódcą francuskim, 
który myślał o sforsowaniu pozycji niemieckich. Z bra-
ku ciężkiej artylerii i pocisków do dział, którymi Francu-
zi dysponowali, prób takich nie podjęto.

Tymczasem sytuacja na północnym odcinku frontu 
uległa zasadniczej zmianie. Już w połowie września we 
Flandrii na jedynej otwartej jeszcze przestrzeni umożli-
wiającej manewrowanie między rzeką Aisne a Antwerpią 
rozgorzał bój zwany wyścigiem do morza. Obie walczące 
strony usiłowały oskrzydlić północne skrzydło przeciwni-
ka. Celem sił niemieckich było opanowanie wybrzeża Mo-
rza Północnego i zajęcie portów Calais i Dunkierki, aby 
utrudnić przewóz sił angielskich na kontynent, a następ-
nie ruszyć na południe i ukończyć przerwany nad Marną 
marsz na Paryż. Sojusznicy Francuzów, Belgowie i Brytyj-
czycy czynili wszystko, aby nie dopuścić do powstania ta-
kiej możliwości, a następnie wyprzeć Niemców z Belgii.

Strategia niemiecka została sformułowana i realizo-
wana przez nowo mianowanego po ustąpieniu Moltke-
go naczelnego wodza, kipiącego energią gen. Ericha von 
Falkenhayna. Udało mu się przerzucić szybko, dzięki wy-
korzystaniu transportu kolejowego, na nowy teren walki 
poważne siły złożone z korpusów ściągniętych z innych 
odcinków frontu, a także przetransportować do Flandrii 
6. armię dowodzoną przez arcyksięcia Rupprechta bawar-
skiego, w sumie stanowiły one poważną siłę uderzeniową. 
Ale Joffre uchodzący za znakomitego specjalistę w spra-
wach logistyki, przeciwstawił im równie szybko równo-
rzędne siły w postaci 2. armii gen. Castelnau, grupy dy-
wizji terytorialnych gen. Brugére’a i nowo utworzonej 10. 
armii dowodzonej przez gen. Maud’huy’a. Kwestią zasad-
niczą dla sprzymierzonych była koordynacja działań sił 
francuskich z angielskimi i belgijskimi. Potrzebny do tego 
był dowódca o wysokich kwalifikacjach i autorytecie. Jof-
fre wybrał Focha, gdyż, jak pisał do ministra wojny Mil-
leranda: „pośród dowódców armii posiada on niezaprze-
czalnie najwyższą wiedzę o charakterze koncepcyjnym 
w kwestiach wojskowych”.

W dniu 4 października Foch został wezwany do Kwa-
tery Głównej w Romilly-sur-Seine i Joffre polecił mu, aby 
udał się niezwłocznie na północ i objął jako zastępca Na-
czelnego Wodza (adjoint au général en chef) ogólne do-
wództwo nad siłami francuskimi, i koordynował ich dzia-
łania z armiami sojuszniczymi. Głównym zadaniem, jakie 
wyznaczył mu Joffre, było oskrzydlenie prawej flanki sił 
niemieckich, a gdyby to było niemożliwe, przeciwstawie-
nie się osaczeniu lewego skrzydła sprzymierzonych przez 
nieprzyjaciela, który pełną siłą atakował Arras i zagroził 2. 
armii gen. Castelnau. Tak jak poprzednio nad Marną, tak 
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obecnie we Flandrii, Foch miał się znaleźć od razu w wi-
rze zaciętych walk.

W tym samym dniu, 4 października, powrócił on wie-
czorem do swej kwatery w Chalons-sur-Marne i zdawszy 
dowództwo nad 9. armią gen. Humbertowi, wraz z kilko-
ma oficerami swego sztabu wsiadł do samochodu i o godz. 
4.30 następnego dnia był już w Breteuil, w kwaterze do-
wódcy 2. armii gen. Castelnau.

Czekała go trudna rozmowa. Castelnau był przybity ro-
dzinną tragedią. Już w pierwszych dniach wojny polegli 
na polu walki jego dwaj synowie, okrutny los sprawił, że 
wkrótce dołączył do nich trzeci. Obaj generałowie rozsta-
li się w Lotaryngii nie bez zadrażnień, wówczas Foch był 
podkomendnym Castelnau, obecnie on miał być, jako za-
stępca Naczelnego Wodza, jego zwierzchnikiem.

Zasadniczym problemem była ciężka sytuacja, w ja-
kiej znalazły się siły francuskie. Obejmowały one wów-
czas liczący ogółem około 100 km odcinek frontu, od rze-
ki Aisne na południu po Béthune i Cambrin na północy, 
gdzie stykały się z pozycjami obsadzonymi przez korpus 
brytyjski. Przestrzeń tę dzieliła na dwie części przepływa-
jąca środkiem Somma. Zasadniczo 2. armia zajmowała 
pozycje na południe od Sommy, ale jej lewe skrzydło było 
wysunięte na północ od tej rzeki aż za Arras. Dalszą, bie-
gnącą na północ linię frontu aż do pozycji brytyjskich ob-
sadzały dwie dywizje rezerwowe i będąca jeszcze w sta-
dium organizacji 10. armia.

Podczas rozmowy Castelnau nie krył swego pesymi-
zmu, wspominał o Sedanie i uważał, iż dobrze będzie, je-
śli uda mu się ocalić armię, którą dowodził, poinformował 
więc Focha, iż jego zamierzeniem jest wycofanie jej lewe-
go skrzydła z prawego, a więc północnego brzegu Sommy 
na lewy, południowy brzeg tej rzeki, dzięki czemu umoc-
ni swą pozycję.

Przeraziło to Focha, jak wspominał później: „oznacza-
ło to otwarcie bramy osaczenia przez Niemców lewego 
skrzydła 2. armii, co równało się pozostawieniu naszej 10. 
armii jej już i tak ciężkiemu losowi, który mógł się stać fa-
talnym, a także narażało w ten sposób północne prowin-
cje Francji, porty nad La Manche i komunikację z Wielką 
Brytanią i Belgią”. Wszystko to oznaczało możliwość re-
alizacji zasadniczych celów niemieckich. Argumentację tę 
w sposób rzeczowy i spokojny przedstawił Foch swemu 
rozmówcy, uznał też ruch odwrotowy części 2. armii za 
nieuzasadniony, „którego działania nieprzyjacielskie nie 
narzucały jeszcze w sposób bezwzględny”. Castelnau był 
wytrawnym dowódcą, docenił wagę argumentów Focha, 
który, jak pisze dalej: „Rankiem 5 października ustaliliśmy 
z dowódcą 2. armii, że jakkolwiek trudną jest chwila, od-
działy jej będą trzymały, wszelkimi posiadanymi środka-
mi oporu, front zajmowany przez nią obecnie”.

Z Breteuil udał się Foch wieczorem tegoż dnia do do-
wódcy 10. armii, którego znalazł w Aubigny, niedaleko 
Arras. Generał Maud’huy, były profesor w Szkole Wojen-
nej, był jego starym znajomym i przyjacielem. Dowodził 
armią mającą w swym składzie głównie dywizje kawale-
ryjskie, jej zasadniczym zadaniem było bowiem oskrzy-
dlenie północnej flanki sił niemieckich. Kiedy rozpoczął 
ten manewr, został niespodziewanie zaatakowany przez 
niemieckie korpusy maszerujące na Arras i stał się z ko-
nieczności obrońcą tego miasta. Wykazał dużo inwencji 
i zimnej krwi, spieszając swych kawalerzystów i włącza-
jąc ich do działań obronnych. W rozmowie z nim Foch 
wskazał na konieczność kontynuowania koncentracji wo-
kół Arras rozproszonych jednostek, aby powstrzymać nie-
miecki napór. Gdyby jednak nieprzyjacielowi udało się 
wedrzeć do miasta, należało walczyć o każdą ulicę i dom.

Po wysłuchaniu podczas spotkania z oficerami sztabu 
X armii ich licznych pytań i narzekań, gdy został sam ze 
swym przyjacielem powiedział: „Znam tylko trzy sposo-
by prowadzenia walki – atakować, stawiać opór, uchodzić. 
Zakazuje ci sposobu ostatniego, wybieraj między dwoma 
pierwszymi”. Jak stwierdził profesor J.B. Duroselle: „Pobu-
dzony przez Focha Maud’huy, którego sytuacja była bez-
nadziejna, stawił opór 7 października, Arras i Roye zosta-
ły utrzymane”.

Foch, poczynając od 4 października, podczas kolejnych 
kilku dni, nie wysiadając prawie z samochodu, przemie-
rzył około 900 km, kursując między 2. a 10. armią, a tak-
że zaglądając do innych jednostek, wszędzie budząc lub 
podtrzymując ducha walki. W Doullens, gdzie znajdowa-
ła się jego kwatera, zjawiał się, i to nie zawsze, tylko na kil-
ka godzin snu.

Po upadku 9 października długo obleganej przez Niem-
ców Antwerpii, przybył do Doullens marszałek French 
i jak pisze Paul Ham „ponuro spytał Focha, w jaki sposób 
mogą alianci stawić czoła nieprzyjacielowi po tym niepo-
wodzeniu oddającym Belgię Niemcom”. Foch próbował 
go uspokoić, iż Francuzi zrobią wszystko, aby w możliwie 
jak najkrótszym czasie skierować tam odpowiednie siły.

Sytuacja zrobiła się naprawdę groźna, kiedy cofające się 
resztki armii belgijskiej w dniu 10 października, po zatrzy-
maniu się na ostatnim skrawku ziemi ojczystej nad rze-
ką Yser, między Niewport, Dixmude i Furnes, postano-
wiły przekroczyć granicę z Francją i kontynuować swój 
odwrót. Foch zorientował się natychmiast, iż gdyby to na-
stąpiło, otworzyłby się wzdłuż wybrzeży morskich nowy 
i niesłychanie groźny dla sprzymierzonych korytarz uła-
twiający Niemcom inwazję, zagrażający portom i łączno-
ści między sojuszniczymi armiami.

Aby zatrzymać marsz „nad Calais”, uruchomił Foch 
całą swą energię, siły ducha i umysłu oraz umiejętno-
ści perswazji. Udał się niezwłocznie do głównej kwatery 
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armii belgijskiej w Furnes i wspólnie ustalił z królem Al-
bertem, iż ze względów psychologicznych i operacyjnych 
będzie ona trwała na swym stanowisku, zajmując pozycję 
obronną nad rzeką Yser od Niewport do Dixmude, aby 
z pomocą sił francuskich powstrzymać inwazję wzdłuż 
wybrzeża. Już nazajutrz, 17 października na odcinku tym 
rozgorzała zacięta bitwa, zwana pierwszą bitwą we Flan-
drii lub walką nad Yserą. Linii tej broniło 6 dywizji belgij-
skich oraz brygada francuska strzelców morskich, wsparte 
w ogniu walki 42. dywizją pod dowództwem gen. Gros-
settiego, doskonale znaną Fochowi i cieszącą się jego za-
ufaniem. 24 października nieprzyjaciel sforsował Yserę na 
przestrzeni 5 km, przybyły w tym dniu na pole bitwy Foch 
wyznaczył nową linię oporu wzdłuż toru i nasypu kolejo-
wego, podjęto też decyzję o otwarciu śluz i zalaniu tere-
nów między rzeką i torem, aby utrudnić ataki niemieckie. 
Zanim to nastąpiło, Niemcy 30 października wdarli się do 
miasteczka Ramscapelle położonego poza linią kolejową, 
zostali jednak z niej wyparci dzięki brawurowemu nocne-
mu kontratakowi przeprowadzonemu przez dywizję gen. 
Grossettiego. Gdy wody po otwarciu śluz zamieniły dolinę 
rzeki w wielką topiel, 1 listopada walki ustały. Niemcom, 
mimo gwałtownych ataków z użyciem artylerii wszelkie-
go kalibru, nie udało się przełamać obrony belgijsko-fran-
cuskiej na tym odcinku.

Kiedy trwały walki nad Yserą, rozgorzały nowe za-
cięte i prowadzone na większą jeszcze skalę boje, zwane 
drugą bitwą we Flandrii lub też bitwą pod Ypres. Siłami 
sprzymierzonych kierował Foch ze swej głównej kwate-
ry w Cassel, skąd miał blisko do głównej kwatery angiel-
skiej w St. Omer. Ten odcinek frontu był obsadzony przez 
trzy armie francuskie: 2., 10. i nowo utworzoną 8. oraz 
trzy korpusy angielskie. Od 21 października podjęły one 

działania zaczepne, które zderzyły się z ofensywą niemiec-
ką, jej celem było przełamanie frontu pod Ypres, będącego 
bramą do Flandrii francuskiej. Poczynając od 26 paździer-
nika w ciągu trzech następnych dni i nocy obaj przeciw-
nicy ożywieni tym samym duchem zaczepnym uderzali 
na siebie bez wytchnienia w szeregu natarć i przeciwna-
tarć. Dysponujący ciężką artylerią Niemcy, począwszy od 
30 października, byli bliscy przełamania linii angielskich, 
31 października dowództwo angielskie zdecydowało o od-
wrocie I korpusu, który poniósł szczególnie ciężkie stra-
ty, w kierunku Ypres. Foch obawiał się, aby odwrót ten 
nie przekształcił się w klęskę, zjawił się u Frencha i prze-
konywał go o pozostawieniu I korpusu za wszelką cenę 
na swych pozycjach, zapewnił, iż w celu odciążenia go 
na innych odcinkach nasilają się ataki sprzymierzonych, 
a nazajutrz zostanie wsparty ściągniętym z odwodów IX 
korpusem francuskim. Jak wspomniał później Foch w jed-
nym ze swych przemówień wygłoszonych podczas wizy-
ty w Polsce w 1923 r. „Marszałek French powiedział: «Nie 
pozostaje nam nic innego, jak dać się pozabijać». Odpo-
wiedziałem «Nie mówię, że powinniście dać się zabić, lecz 
możliwe, że nie pozostaje wam nic innego. Nie mam jed-
nak czasu was zluzować». French rozważał me argumen-
ty. Wytrwał na miejscu, jakkolwiek myślałem, że pewne-
go dnia weźmie to wszystko w łeb, i zwyciężył”. O świcie 1 
listopada ataki niemieckie prowadzone siłami 4. i 6. armii 
osiągnęły swe apogeum. Za wszelką cenę Niemcy chcie-
li zdobyć Ypres, do miasta miał triumfalnie wjechać ce-
sarz Wilhelm II, znajdujący się wówczas na tym odcinku 
frontu. Wojska sprzymierzonych stawiły nie mniej zacię-
ty opór, odpierając ofensywę niemiecką.

„Jedność trzech armii sprzymierzonych, które biły się 
wspólnie prawie przez miesiąc, przyniosła im zwycięstwo”, 
podkreślił Foch, tak oto przedstawiając swoją rolę: „Jeże-
li dane mi było wziąć w obu tych bitwach znaczniejszy 
udział, inspirować pewne decyzje i ożywiać pewne czyny, 
obok wodzów, z których jeden był królem, a drugi wsła-
wionym w bojach marszałkiem Anglii, położenie moje nie 
wynikało z jakiegoś dekretu, ustalającego prawo do dowo-
dzenia sprzymierzonymi, lecz wyłącznie z zaufania, oka-
zywanego mi przez dwie te wysokie osobowości, a przez to 
i z mego autorytetu, uznawanego przez nie na naradach”. 
Podobnie sądził Clemenceau: „Ten sukces jest wyraźną za-
sługą gen. Focha. Chociaż nie posiadał oficjalnie prawa, 
potrafił jednak – dzięki swej energii, wytrwałości i nieza-
chwianej wierze – narzucić swą wolę aliantom. W rezulta-
cie to on kierował pod każdym względem gigantyczną bi-
twą nad Yserą i on ją wygrał. Gdyby ten bój zakończył się 
porażką – poniósłby za nią odpowiedzialność”.

Foch w innych swych komentarzach dotyczących bojów 
nad Yserą i pod Ypres uznał, iż „nie odnosząc wprawdzie 
nad nieprzyjacielem wielkiego zwycięstwa wydarliśmy mu 

Bitwa pod Yzerą i pod Ypres
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je z rąk”. Ale oznaczało ono ostateczne zatrzymanie Niem-
ców oraz skazanie ich na froncie zachodnim na obronę. 
Z tych też względów, rozmawiając z gen. Dubois, dowód-
cą IX korpusu, stwierdził, iż odniesione we Flandrii zwy-
cięstwo „jest być może bardziej ważne niż to nad Marną”.

Podczas tych kilkutygodniowych zażartych walk na-
zwanych wyścigiem do morza straty w ludziach ponie-
sione przez obie strony były ogromne. Anglicy znajdują-
cy się pod Ypres w centrum kotła stracili, licząc poległych, 
zaginionych i rannych 59 385 żołnierzy z ogólnej liczby 
160 tys., tj. 34%. Straty Francuzów wyniosły przeszło 50 
tys., Belgów 23 562, a Niemców, według różnych danych, 
od 130 do 160 tys., w tym zabitych ponad 19 lub 24 tysią-
ce. Wśród poległych było około 3 tys. studentów-ochotni-
ków. Ich śmierć podczas ponawianych ataków na pozycje 
przeciwnika nazwano w Niemczech „rzezią niewiniątek 
pod Ypres”.

Po stronie przeciwnej mówić można o ogromnej liczbie 
poległych w pierwszych miesiącach wojny młodych ofice-
rów francuskich, przytoczone przykłady dotyczące rodzin 
generałów Castelnau i Focha są tu szczególnie wymowne. 
Były one wynikiem nie tylko ciążącego na podporuczni-
kach, porucznikach i kapitanach obowiązku, aby w okre-
ślonych wypadkach prowadzić żołnierzy do ataku, ale też 
nierzadko dowodem nie tylko ich odwagi lecz brawury 

i pogardy śmierci. Jak pisze Meysztowicz, wielu absolwen-
tów oficerskiej Szkoły w Saint-Cyr ślubowało, iż gdy wy-
buchnie wojna, wystąpią na czele idących do ataku podko-
mendnych, w paradnych oficerskich mundurach, białych 
rękawiczkach i z laskami oficerskimi w ręku. I tak niekie-
dy czynili, nie zważając na śmiertelny ogień z karabinów 
maszynowych wroga.

Z chwilą wybuchu wojny kariera wojskowa gen. Focha, 
dotąd jedynie wybitnego teoretyka sztuki wojennej, a po-
czynając od pierwszych salw sierpniowych 1914 r. dowód-
cy coraz to silniejszych ugrupowań, rozwijała się w za-
wrotnym tempie. Była rezultatem sukcesów, jakie odnosił 
na polu walki. Jako dowódca korpusu był jednym z oko-
ło 100 generałów mogących pełnić taką funkcję. Dowo-
dząc 9. armią, znalazł się już w elitarnej grupie liczącej 
co najwyżej kilkanaście nazwisk, co więcej, został jednym 
z kilku bohaterów zwycięskiej dla Francuzów bitwy nad 
Marną. Nad Yserą i pod Ypres dowodził i koordynował 
działania kilku już armii francuskich, sił belgijskich i kor-
pusu brytyjskiego.

W toku tych działań obok głębokiej wiedzy wojsko-
wej ujawnił silną osobowość i charakter, emanował od-
wagą, energią, optymizmem, przekonaniem do swych ra-
cji, oddziaływał pozytywnie na podkomendnych, okazało 
się też, iż potrafił współpracować z innymi dowódcami. 
Zyskał uznanie i zaufanie Naczelnego Wodza sił francu-
skich gen. Joffre’a, ale byli też generałowie, jak Castelnau, 
Brugère czy Sarrail, którzy patrzyli na jego szybkie awan-
se z krytycyzmem i niechęcią.

W listopadzie 1914 r. na froncie zachodnim po ustaniu 
walk we Flandrii zakończył się krótki okres działań o cha-
rakterze ruchomym, a rozpoczęła się era wojny pozycyj-
nej, charakteryzującej się bezruchem i wytrwałością. Na 
przestrzeni blisko 800 km od Morza Północnego do gra-
nicy Francji ze Szwajcarią obie walczące strony oddzieliły 
się od siebie stałą linią rowów strzeleckich, okopów o róż-
nej głębokości, z korytarzami podziemnymi i gniazdami 
karabinów maszynowych oraz pozycjami artyleryjskimi, 
stale umacnianymi i rozbudowywanymi, rozgraniczonymi 
od siebie polami minowymi z zasiekami z drutów kolcza-
stych. Między okopami znajdowała się licząca od kilkuset, 
a niekiedy nawet do kilkudziesięciu metrów szerokości 
przestrzeń zwana ziemią niczyją. Codziennością w toczo-
nej w takich warunkach walce była wymiana ognia z róż-
nych rodzajów broni, walki patroli, podkopy itp. Prawdzi-
we piekło rozpętywało się na odcinkach frontu, gdy jedna 
ze stron z użyciem wszystkich środków przystępowała do 
ataku, a druga równie nieustępliwie broniła swych pozycji.

Przed Fochem stanęły więc inne niż dotychczas zada-
nia, równie trudne, ciężkie i odpowiedzialne.

Wiesław Śladkowski

Wiesław Śladkowski
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Andrzej Małkowski – uważany powszechnie za 
twórcę harcerstwa polskiego wyjaśniając czym jest dla 
młodego pokolenia Polaków ten nowy ruch młodzieżo-
wy powiedział:

Harcerstwo to skauting plus niepodległość.

Wychowywana w duchu niepodległościowym młodzież 
skautowa już pod koniec 1914 r. znalazła się w znacznej 
części w szeregach konspiracyjnej Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW), stanowiącej część kierowanego przez 
Piłsudskiego obozu niepodległościowego. Kilku lubel-
skich skautów jeszcze przed opuszczeniem miasta przez 
wojska rosyjskie (30 lipca 1915 r.), znalazła się w szere-
gach Legionów Polskich, m.in. uczeń „Szkoły Lubelskiej” 
(Prywatnego Męskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego) 
Stefan Góra, który zginął w pamiętnej bitwie pod Jastko-
wem w 1914 r.

Do czołowych lubelskich działaczy POW należał Józef 
Korczak ps. Piotr, żołnierz Legionów, skaut-poeta, uczest-
nik takich akcji jak wysadzenie mostów kolejowych pod 
Tłuszczem (1914 r.) i Brześciem Litewskim (1915) oraz 
pociągu pod Lublinem (1914)1.

Do działalności w POW zostali wciągnięci zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta, te ostatnie w ramach Żeńskie-
go Oddziału POW. Do najaktywniejszych działaczek POW 
należały: komendantka lubelskiej POW – skautka E. Ko-
cowska-Wołowska, późniejsza nauczycielka oraz poetka 
Franciszka Arnsztajnowa. W domu rodzinnym państwa 
Arnsztajnów przy ul. Złotej w Lublinie znajdowało się tajne 
archiwum POW, magazyn mundurów, broni i amunicji2.

Za działalność skautową władze rosyjskie już od 1912 r. 
rozpoczęły aresztowania skautów i (w okresie później-
szym) peowiaków, których wywożono w głąb Rosji. Był 
wśród nich jeden z organizatorów lubelskiego skautingu, 
Tadeusz Korolko oraz jego młodszy brat Henryk – także 

1 J. Lewandowski, Harcerstwo lubelskie i listopadowy zjazd zjednoczeniowy 
w 1918 r., [w:] tenże, M. Miszczuk, M. A. Stawecki, Geneza Związku Harcer-
stwa Polskiego. Praca pod red M.A. Staweckiego, Zamość 1989, s. 20.
2 Księga Pamiątkowa 25-lecia Harcerstwa w Lubelszczyźnie. Wspomnienia i do-
kumenty 1911-1936, Lublin 1936, s. 37.

skaut, uczeń IV klasy Szkoły Handlowej3. Aresztowaniem 
i wywiezieniem na wschód przypłacił próbę przedosta-
nia się na front rosyjsko-austriacki, do Legionów Polskich, 
uczeń „Szkoły Lubelskiej”, skaut i peowiak, Piotr Mazurek. 
W drodze do Mińska uciekł eskorcie i przez Moskwę, Pe-
tersburg i Helsingfors powrócił do kraju, gdzie zaraz wstą-
pił do kawalerii4.

Od maja 1915 r. stacjonował w Nałęczowie 6 pp. Legio-
nów, w którego skład wchodziło wielu skautów-legionistów. 
Jednym z nich był por. Tadeusz Młodkowski – późniejszy 
Szef Wydziału Wojskowego Naczelnego Inspektoratu Har-
cerskiego w Warszawie5. W 1916 r. na terenie folwarku 

3 Tamże. s. 14.
4 Tamże, s. 34.
5 R. Towalski, Harcerstwo na ziemi puławskiej 1916-1947, Puławy 1996, s. 9.

Harcerskie drogi 
do Niepodległości
na Lubelszczyźnie 1914–1920

Stanisław Jan 
Dąbrowski
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Końskowola stacjonował oddział pułku kawalerii Legionów 
pod dowództwem mjr. Feliksa Jaworskiego, który werbował 
ochotników w swoje szeregi. Wielu skautów i junaków z te-
renu puławskiego wstąpiło w jego szeregi.

W dniu 30 lipca 1915 r., po południu, wkroczyli do 
opuszczonego przez wojska rosyjskie Lublina ułani I Bry-
gady Legionów Polskich. W gronie ochotników do pol-
skiego wojska znalazło się także kilkudziesięciu lubelskich 
skautów6.

W Żeńskiej Szkole Handlowej W. Kunickiego dziew-
częta z I Żeńskiej Drużyny Skautowej im. E. Plater: Ewa 
Szelburg (po mężu Zarembina – późniejsza znana pisarka, 
autorka licznych książek dla dzieci), Romana Jankowska-
-Zalewska, Maria Zieleniewska, Irena Bortnowska, Jadwi-
ga Siesicka-Lalkowa, Jadwiga Jarczyńska-Szymankiewi-
czowa i Anna Frejtówna-Fabrycowa utworzyły „Sztab 
I Drużyny”, który przygotowywał dla ułanów przebywa-
jących w szpitalu wojskowym paczki żywnościowe, bieli-
znę i dodającą otuchy korespondencję7 .

W drugiej połowie 1917 r., po kryzysie przysięgo-
wym i aresztowaniu Piłsudskiego przez Niemców, obóz 
jego zwolenników rozpoczął przygotowania do rozprawy 
zbrojnej z okupantami, rozbudowując POW i przygoto-
wując kadry do walki zbrojnej. Rezerwą tych kadr była 
młodzież harcerska, patriotyczna, zdyscyplinowana, za-
radna i wykształcona. W Lublinie młodzież ta przygo-
towywała się do walki w zakonspirowanej Szkole Pod-
chorążych POW, Lubelskiej Kadrze Szkolnej i legalnym 

6 Księga Pamiątkowa…, s. 30.
7 Księga Pamiątkowa..., s. 29; o dalszej działalności harcerskiej i społecznej pi-
sarki E. Szelburg-Zarembiny (1889-1986), zob.: Harcerze Lubelszczyzny w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1919-1920. Materiały do dziejów pod red. SJ. Dąbrowskie-
go, Lublin 2009, s. 35-36 (przyp.18).

Towarzystwie „Piechur” 8 Komendantem Tajnej Szkoły 
Podchorążych przy POW był Kazimierz Pieracki, później-
szy wiceminister Ministerstwa WRiOP, a prezesem „Pie-
chura” – ks. Edward Nowosielski. Towarzystwo „Piechur” 
także podlegało władzom POW 9.

Szkoła Podchorążych POW objęła tylko starszych skau-
tów, związanych wcześniej z POW. Znacznie szerszy zasięg 
nadała lubelska Komenda Okręgu POW zorganizowanej 
przez siebie Kadrze Szkolnej, stanowiącej rezerwę POW 
na terenie miasta. Batalionem Kadry Szkolnej dowodzili 
kolejno: Bolesław Paczos (poległ), Stefan Grzebalski, Jan 
Kiełłpsz ps. Wrzos – harcerz (poległ) i Tadeusz Bronikow-
ski10. Do obowiązków kadrowiczów oprócz ćwiczeń ty-
powo wojskowych należało gromadzenie, czyli okradanie 
austriackich magazynów wojskowych i pojedynczych żoł-
nierzy i przewożenie w bezpieczne miejsca broni i amu-
nicji. Podczas jednej z takich akcji jesienią 1917 r. przy 
ul. Lipowej w Lublinie zginęło od kul austriackich dwóch 
wartowników, skautów-kadrowiczów (Stanisław Podbier-
ski – uczeń Szkoły Realnej; drugi niestety nieznany)11.

Jesienią 1917 r. w czasie tworzenia Lubelskiej Kadry 
Szkolnej przydzielono do niej wszystkich uczniów-pe-
owiaków, którzy utworzyli korpus podoficerski. Więk-
szość członków Kadry stanowili harcerze. W każdej z mę-
skich szkół średnich utworzono kompanię, liczącą po ok. 
150 uczniów. Lubelski batalion Kadry Szkolnej obejmował 
4 kompanie: I w „Szkole Lubelskiej” (wraz z plutonem ze 
Szkoły Rzemieślniczej), II w Gimnazjum im. Staszica, III 
8 J. Lewandowski, op. cit, s. 23-24.
9 Księga Pamiątkowa..., s. 36.
10 Tamże, s. 38.
11 M. Giermakowski, Młodzi żołnierze Rzeczypospolitej, „Kurier Lubelski”, nr 
219 (9223) z 10-11 XI 1995 r.

Na biwaku, lata 30. XX 
stulecia (arch. redakcji)
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w Szkole Handlowej i IV w Szkole Realnej im. J. Zamoy-
skiego12 .

Do najaktywniejszych skautów-peowiaków należeli:
– Longin Gładyszewski ur. w 1897 r. w Lublinie. Dru-

żynowy II DS im. Zawiszy Czarnego, członek Okręgo-
wej Komendy Skautowej. W sierpniu 1915 r. wstąpił do 
I Brygady Legionów pod ps. Leona Górskiego. Wraz z 7 
pp. Legionów odbył kampanie nad Styrem i Stochodem. 
Przeniesiony do 1 pp. został internowany w Szczypior-
nie. W lutym 1918 r. po zwolnieniu z obozu w Łom-
ży wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu War-
szawskiego13 .

– Wacław Policzkiewicz ur. 29 lutego 1896 r. w Kra-
snymstawie, harcerz, porucznik WP. Wzorowy uczeń 
„Szkoły Lubelskiej”. Współzałożyciel tajnego skautingu 
w szkole i jego pierwszy zastępowy, a następnie drużyno-
wy. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1916 r. ko-
mendant lubelskiej POW pod ps. Wacek, Prądzyński, Mi-
gurski, Ordon. Za jego ujęcie Niemcy wyznaczyli nagrodę 
50 tys. marek14.

– Dr Jan Arnsztajn ur. 6.06.1897 r. w Lublinie, harcerz, 
legionista, oficer WP, członek Organizacji Młodzieży Na-
rodowej i POW. W 1917 r. rozpoczął studia medyczne 
w Warszawie, pełniąc jednocześnie odpowiedzialne funk-
cje w centrali POW15.

W lutym 1918 r. państwa centralne, okupanci ziem 
polskich, zawarli w Brześciu Litewskim pokój z Central-
ną Radą Ukraińską. Na jego mocy Podlasie i Chełmsz-
czyzna miały znaleźć się w granicach państwa ukraińskie-
go. Oburzenie, jakie ogarnęło społeczeństwo polskie po 
pokoju brzeskim doprowadziło do fali żywiołowych ma-
nifestacji i starć z policją, a niekiedy do bezpośrednich 
potyczek z wojskami okupacyjnymi. W wielotysięcznych 
pochodach protestacyjnych w Lublinie, Chełmie, Zamo-
ściu i innych miejscowościach, masowo wzięła udział 
młodzież harcerska.

W Chełmie 3 maja 1918 r. odbyła się ogólnopolska ma-
nifestacja przeciwko decyzjom brzeskim. Wzięły w niej 
udział licznie przybyłe drużyny harcerskie, m.in. z Lubli-
na i Zamościa. W trakcie manifestacji urządzono pokazo-
we ćwiczenia harcerskie16 .

Odpowiedzią władz okupacyjnych były represje (roz-
wiązanie „Piechura”) i utrudnianie działalności polskich 
organizacji, m.in. harcerstwa. Drużyny zamojskie dopie-
ro w końcu kwietnia 1918 r. otrzymały zezwolenie na od-
bywanie wycieczek poza miasto. W czasie tych wycieczek 

12 J. Lewandowski, op. cit, s. 25.
13 Księga Pamiątkowa..., s. 32.
14 Tamże, s. 32-33.
15 Tamże, s. 33.
16 J. Lewandowski, op. cit, s. 25.

odbywano zajęcia z terenoznawstwa, musztry wojsko-
wej, posługiwania się bronią. Gromadzono skrycie broń 
i amunicję.

W połowie października 1918 r. przez Lubelszczyznę 
przetoczyła się fala manifestacji antyokupacyjnych, zwia-
stujących koniec władzy austro-węgierskiego zaborcy. 
Zarówno do manifestacji, jak do przygotowań mających 
na celu przejęcie władzy, angażowano młodzież harcer-
ską z POW, Kadry Szkolnej, czy też harcerzy pozostają-
cych poza tymi organizacjami. W Zamościu Maciej Ra-
taj, nauczyciel języków klasycznych w gimnazjum i znany 
działacz ruchu ludowego, porozumiewał się z opiekuna-
mi harcerzy w sprawie utworzenia ze starszych chłopców 
drużyny bojowej. Miała ona uczestniczyć w zbrojnym 
usunięciu austriackich władz okupacyjnych17.

W drugiej połowie 1918 r. sytuacja ziem polskich po-
zostających pod niemieckim i austriackim panowaniem 
była taka, iż nie ulegało wątpliwości, że państwo pol-
skie powstanie, a niewiadomymi były jedynie termin 
powstania, zakres suwerenności, kształt terytorialny 
i ustrojowy.

1-2 listopada w sali koncertowej Lubelskiego Towarzy-
stwa Muzycznego (budynek Teatru Miejskiego, dziś Te-
atru im. J. Osterwy, wejście boczne od ul. Kapucyńskiej 
1) odbył się Zjazd Zjednoczeniowy polskich organizacji 
skautowych i harcerskich z trzech zaborów .

Na wieść o rozpoczęciu walk we Lwowie wpłynę-
ła na skrócenie obrad. Delegacja lwowska opuściła Lu-
blin by spieszyć z pomocą walczącym o miasto Orlętom 
Lwowskim.

Klimat tamtych dni oddają zapisy w dzienniczkach lu-
belskich harcerek Zofii Gołębiowskiej i Jadwigi Orłowskiej:

Zofia Gołębiowska

Piątek 1 listopada. 

Dziś władza przeszła w ręce Narodu Polskiego. Ju-
tro wojsko ma złożyć przysięgę na wierność Rządowi. Polacy 
– austriaccy poddani zdejmują mundury! Okupanci opusz-
czają ziemię naszą! Więc nareszcie spełni się nasz sen wy-
śniony przez 150 lat niewoli! Niech żyje Polska Niepodległa! 
Niech żyje Piłsudski! Cieszę się (...), że przeżywam chwile 
stanowiące o losie Narodu i tak niezmiernie ważne (...). Od-
był się dziś pierwszy dzień olbrzymiego zjazdu harcerskiego. 
Są delegaci ze wszystkich trzech zaborów. Nastrój na zjeździe 
był podniosły, przemówienia pełne siły i głębokiego zrozu-
mienia idei harcerskiej, o g. 9P° posiedzenie zostało przerwa-
ne. Odśpiewaliśmy Rotę, a potem wznieśliśmy pełen zapału 
okrzyk na cześć Wojsk Polskich i Piłsudskiego (...).

17 Tamże.
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Sobota 2 listopada. 

Jak grom spadla na wszystkich harcerzy i harcerki wiado-
mość, że Przemyśl, Kowel i Lwów zostały zajęte przez woj-
ska ukraińskie. Wobec tego zjazd został dziś nad wieczorem 
zakończony. Postanowiliśmy wśród gromkich oklasków ode-
brać Ukraińcom wydarte nam nasze miasta (...).

O trzeciej odbyła się uroczysta przysięga byłych żołnierzy 
armii austriackiej na wierność rządowi polskiemu – była 
to bardzo uroczysta chwila – wzniesiono okrzyki na cześć 
Wolnej Polski i Piłsudskiego. Na mieście nastrój panował 
uroczysty – w wielu miejscach powywieszano flagi. Czesi 
przyłączyli się do tłumu i brali udział w manifestacji naro-
dowej. Teraz wszystko przechodzi w ręce polskie (...)”.

Jadwiga Orłowska18

Niedziela 3 listopada.

A więc to prawda, że wybiła nasza godzina. Od wczo-
raj żyje się i czuje inaczej. Wczoraj odbyła się przysięga 
wszystkich wojskowych Polaków – legionistów, byłych 
oficerów austriackich i innych wojskowych organizacji. 
Mimo strasznej pogody cały Lublin wyruszył na plac Kate-
dralny, by być świadkiem przysięgi Wojska Polskiego. Dziś 
ruch w mieście ogromny. Wszystkie magazyny wojskowe 
w rękach polskich. Samochodami jeżdżą Polacy. Ale wie-
ści okropne ze Wschodniej Galicji, zajęcie Lwowa, Stry-
ja, Kowla i Przemyśla przez Rusinów uwagę wszystkich 
przykuwa. Dlaczego my w chwili gdy powinniśmy stanąć 
do czynnej i otwartej walki z wrogiem, my nie jesteśmy 
przygotowani i musimy się dopiero organizować… Gdy-
by był choć Piłsudski. On jeden ma siłę, on jeden potrafił-
by wzbudzać karność i jedność w wojsku. Dlaczego Pola-
cy nie potrafią oswobodzić tego najlepszego z ludzi! Jakżeż 
oni chcą dokonać tak wielkiego dzieła, gdy nie mają siły 
i nie mogą zdobyć się na uwolnienie Piłsudskiego.

Poniedziałek 4 listopada. 

Trudno sobie wyobrazić, co za szalone zmiany w cią-
gu jednego dnia. W sobotę wieczorem nikt nie spodziewał 
się jeszcze niczego, gdy nagle w niedzielę nie Wojsko Pol-
skie, nie POW, tylko dzieci, chłopcy 10-15 letni pozajmo-
wali gmachy i magazyny rządowe. I koleje i poczta już od 

18 Jadwiga Orłowska-Machowa, ur. w 1898 r. w rosyjskiej Ufie. W 1911 wstępu-
je do I Żeńskiej (konspiracyjnej) drużyny Skautowej im. E. Plater (drużynę za-
łożyła na przełomie lat 1911-1912 Mirosława Kuncewicz) przy Żeńskiej Szkole 
Handlowej Władysława Kunickiego. W listopadzie 1918 jako dwudziestoletnia 
panna trafiła do pracy w biurze Sztabu Generalnego Wojsk Polskich w Lublinie 
i przez jej ręce przechodziły ważne wojskowe i rządowe dokumenty. W l. 1923-
1924 pełniła funkcję sekretarki Żeńskiej Komendy Chorągwi ZHP w Lublinie.

dziś jest w naszym ręku. Po raz pierwszy dopiero czułam 
co znaczy pracować dla siebie…

Od niedzieli rąk nie czuję od pisania na maszynie. Je-
stem przydzielona do Naczelnego Dowództwa Wojsk Pol-
skich w Lublinie. Setki rozkazów przechodzą przez moje 
ręce. W biurze siedzę do 6 wieczór chwili wolnej nie ma-
jąc. Pracuję razem z pułkownikiem Śmigłym i majorem 
Bukackim19.

Obrady lubelskiego Zjazdu Zjednoczeniowego zakoń-
czono 2 listopada zaśpiewaniem Roty, a jako symbol po-
łączenia harcerskich szeregów złożono pod pomnikiem 
Unii Lubelskiej wieniec z napisem: „Zjednoczone Harcer-
stwo – Zjednoczonej Polsce”. A przecież pierwszy suwe-
renny rząd Zjednoczonej miał powstać w Lublinie dopie-
ro za kilkanaście dni...(!).

Tego dnia austro-węgierska armia okupacyjna, pod-
stawa okupacyjnej władzy (Generalnego Gubernatorstwa 
w Lublinie) – jako realna siła wojskowa – przestała istnieć. 
Na zwołane w tym dniu ogólne zebranie oficerów i urzęd-
ników Generalnego Gubernatorstwa, ich dotychczasowy 
zwierzchnik, gen. Anton Lipšcak przybył z chorwacką 
kokardą narodową na czapce. Po krótkim przemówieniu 
zwolnił wszystkich z przysięgi na wierność cesarzowi Ka-
rolowi I i złożył życzenia pomyślnej służby swoim naro-
dom20. Wieczorem tego dnia rozpoczęto rozbrajanie po-
jedynczych żołnierzy i oficerów byłej armii okupacyjnej. 
W wielu kronikach i zapiskach odnotowywano przypadki 
symbolicznego rozbrajania żołnierzy przez małych chłop-
ców w harcerskich mundurkach.

Od 2 listopada trwały jednocześnie w Lublinie przy-
gotowania do utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowej 
Republiki Polskiej, pierwszego suwerennego rządu Nie-
podległej i Zjednoczonej. W Warszawie, po wycofaniu 
się Niemców, w parę dni utworzono Batalion Harcerski 
pod dowództwem por. Tadeusza Młodkowskiego. Bata-
lion rozwiązano w kwietniu 1919 r. wcielając część har-
cerzy do 1. Dywizji Piechoty Legionów, w części formu-
jąc oddział przyboczny Naczelnego Wodza, a pozostałych 

19 Stanisław Seweryn Burhardt-Bukacki (ur. 8 stycznia 1890 w Cannes we Fran-
cji, s. Jana Kazimierza, powstańca styczniowego i Salomei Otylli z Dębkowskich. 
Był wnukiem powstańca listopadowego, zm. 6 czerwca 1942 w Edynburgu) – 
gen. Dyw. Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Uczęszczał do Gimn. Gustawa Kośmińskiego w Częstochowie, 
a nast. rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Od 1906 brał udział w ru-
chu niepodległościowym. Należał do „Sokoła”, Związku Walki Czynnej, Związ-
ku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. Po wybuchu I wojny światowej 
w Legionach. D-dca II plut. I komp. kadrowej. Służył w 1 i 5 Pułku Piechoty 
Legionów dowodząc kompanią, batalionem i pułkiem. Po kryzysie przysięgo-
wym internowany w Beniaminowie. W październiku 1918 mianowany k-n-
dantem POW terenów okupowanych przez armię austriacką. 16 listopada 1918 
został szefem Sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego „Lublin”. Tydzień póź-
niej przeniesiony do Warszawy na równorzędne stanowisko w Dowództwie 
Okręgu Generalnego „Warszawa” .
20 Tamże, s. 27.
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200 harcerzy wcielając do Szkoły Podoficerskiej w Dębli-
nie21. Porucznik Tadeusz Młodkowski – instruktor har-
cerski z Puław oraz Stanisław Rudnicki stanęli w listopa-
dzie 1918 r. na czele Wydziału Wojskowego Naczelnego 
Inspektoratu Harcerskiego, powołanego w celu udzielenia 
pomocy POW w oczyszczaniu Kongresówki z Niemców, 
co miało – w zamyśle członków władz harcerskich – otwo-
rzyć drogę do bliskiego wybuchu powstania w Wielko-
polsce22 .

Nie wszyscy lubelscy skauci-harcerze doczekali dni wy-
zwolenia. Ceną za spełnienie ich marzeń o Niepodległej 
były mogiły porozrzucane od Lublina i Jastkowa po krań-
ce rosyjskiego imperium. Postać zastępowego drużyny 
skautowej z Siedlec, młodego legionisty i peowiaka Wło-
dzimierza Jasiołda, bohatersko poległego w bezpośredniej 
walce na bagnety nad Nidą w 1915 r. pięknie opisał Stefan 
Żeromski w opowiadaniu Charitas23.

Józef Korczak, lubelski skaut, peowiak, legionista i po-
eta pisał:

„Czy Ty wyrośniesz z tego morza krwi,
Które po ziemi wzdłuż i wszerz bez końca
Tak się rozlało, jak purpura słońca
O rannym świcie spoza sinej mgły – 
Czy Ty wyrośniesz ze łzy, która lśni
W oczach milionów bólem płomieniąca,
Ciszą wszechświata – a gdy się gorąca
Stoczy – to ziemia przerażeniem drży.
Czy Ty wyrośniesz ze zgliszcz, z łun pożarnych,
Gdzie milczenie odmawia pacierze,
Polsko! Ty, Matko snów Jutra mocarnych
Ja... wierzę” 24.

Udział w skautingu i harcerstwa zarówno ukształtował 
ową wiarę w spełnienie marzeń o Niepodległej, jak przede 
wszystkim przygotował znaczną część lubelskiej młodzie-
ży do działania na rzecz odzyskania niepodległości, a kie-
dy to nastąpiło – do pracy we własnym, wymarzonym, 
ale i wywalczonym państwie. Pokolenie pierwszych lubel-
skich skautów, które miało szczęście w listopadzie 1918 r. 
doczekać się spełnienia swych oczekiwań, jeszcze nie raz 
musiało przechodzić dramatyczny sprawdzian wierności 
ideałom i zasadom swej harcerskiej młodości: w wojnie 
21 S. Rudnicki, U źródeł powstania Batalionu Harcerskiego Wojsk Polskich, [w:] 
Batalion Harcerski Wojsk Polskich. Zarys historyczny 1918-1938, Warszawa 1939, 
s. 6-9; Z. Kąkolewski, Historia Batalionu Harcerskiego, [w:] tamże, s.10-14, 24-
26; W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, 
s. 132-133; Leksykon harcerstwa. Praca pod red. O. Fietkiewicza, Warszawa 1988, 
s. 32 (hasło: „Batalion Harcerski”); Księga Pamiątkowa..., s. 65.
22  S. Rudnicki, op. cit., s. 7; Z. Kąkolewski, op. cit., s. 10; W. Błażejew-
ski, op. cit, s. 131; Leksykon..., s. 510 (hasło: „Wydział Wojskowy Naczelnego In-
spektoratu Harcerstwa Polskiego”).
23 Księga Pamiątkowa..., s. 34-35.
24 Cyt. za: tamże, s. 31 (wiersz pochodzi z cyklu Patria).

bolszewickiej 1920 r., w II wojnie światowej i w latach 
1944-90 – w nie w pełni suwerennej Polsce.

W obronie niepodległości (1919-1921)
Zimą roku 1918/19 ochotnicy z Lubelskiej Kadry Szkol-

nej brali udział w służbie wartowniczej lubelskiego garni-
zonu, którego wojska wyruszyły na front lwowski.

Ćwiczenia i wykłady w Kadrze trwały do czerwca roku 
1919, kiedy to wobec normalnie już postępującego poboru 
rekruta do armii i zwiększającego się stale jej stanu liczeb-
nego, postanowiono Kadrę rozwiązać. Wszystkim człon-
kom tego batalionu wydano pamiątkowe krzyże kadro-
wiackie z napisem „1917-1919 KS” 25.

W kampanii litewsko-białoruskiej w 1919 r. brały 
udział dwie kompanie harcerskie należące do 2. Dywizji 
Legionów. W pierwszej z nich walczyli zwerbowani przez 
druha Aleksandra Wojnę z 1. LDH im. W. Łukasińskiego 
w Lublinie, następujący harcerze: Mieczysław Wilczyński 
z 3. LDH, Ceremużyński – także z 3. LDH, Jacmiacki z 5. 
LDH i Tadeusz Gajewski z 4. LDH. W drugiej kompanii 
w kwietniu 1919 r. brało udział w walkach 40 harcerzy 
z Zamościa i Lublina, także zwerbowanych przez A. Woj-
nę. W walkach w okolicach Radoszkowic, pod Rogowoją 
i Puchlakami wyróżniła się w boju I kompania harcerska. 
Odwagą i walecznością w boju wyróżnił się zwłaszcza dh 
Mieczysław Wilczyński z 3. LDH (niestety, poległ 17 VII 
1919 r. w bitwie pod Puchlakami i Ogarkami)26.

Wreszcie nadeszły pamiętne dni lipca i sierpnia roku 
1920. W związku z planowaną wyprawą reprezentacji 
ZHP na Międzynarodowy Zlot Skautów w Anglii, Harcer-
ska Akcja Letnia tego roku pełna była zlotów okręgowych, 
obozów i kursów szkoleniowych. Jednak już w pierwszych 
dniach lipca, na skutek zagrożenia granic wschodnich, 
kursy i obozy stały się miejscem wyszkolenia wojskowe-
go młodzieży harcerskiej. Stan liczebny harcerstwa w 1920 
r. wynosił ok. 21 tys. harcerzy i 8,5 tys. harcerek27.

Dnia 1 lipca 1920 r. utworzono Radę Obrony Państwa, 
na czele której stanął Józef Piłsudski. Działania wojenne 
rozpoczęły się 14 lipca, a zakończyły rozejmem 12 paź-
dziernika. Ostatecznie zamknęło je podpisanie w Rydze 
18 marca 1921 r. pokoju między Polską a Rosją Radziecką.

W kilka dni po utworzeniu Rady Obrony Państwa i roz-
poczęciu formowania armii ochotniczej – Naczelnic-
two ZHP wydało rozkaz do drużyn o bliskiej potrzebie 
25 Tamże, s. 65.
26 A. Wojno, Moje harcerskie wspomnienia, Kraków 1989, s. 4-5; W. Nekrasz, 
Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o nie-
podległość Ojczyzny w latach 1914-1921, cz. I, Warszawa 1930, s. 214 i cz. IL 
Warszawa 1931, s. 350; Księga Pamiątkowa..., s. 66; A Winiarz, Związek Harcer-
stwa Polskiego na Lubelszczyźnie 1918-1939, Lublin 1994, s. 53; Harcerze Lubel-
szczyzny w wojnie..., s. 110-111; także notka biograficzna o A Wojnie, zob.: SJ. 
Dąbrowski, SA. Tryczyński Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-
2001 Lublin 2001, s.195-196.
27 W. Błażejewski, op. cit., s. 147,149.
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wojennej służby państwu, a już 13 lipca rozesłano do po-
szczególnych komend rozkazy mobilizacyjne, zwołujące 
na dzień 17 lipca zbiórkę oddziałów harcerskich do War-
szawy. Dzięki wcześniejszemu postawieniu organizacji 
w stan pogotowia oddziały przybyły do Warszawy punk-
tualnie. Wielu harcerzy wstąpiło bezpośrednio do oddzia-
łów Wojska Polskiego.

Dnia 11 lipca 1920 r. wojewoda lubelski Stanisław Mo-
skalewski wydał tajne zarządzenie następującej treści: 

„ (...) Dla utrzymania ścisłego kontaktu urzędowego 
ze wszystkimi Starostwami w obecnym okresie zaprowa-
dzam z dniem otrzymania niniejszego polecenia stały kurs 
kurierów (skautów), którzy codziennie zawozić będą Sta-
rostwom ważniejsze polecenia i przesyłki Urzędu Woje-
wódzkiego, odbierając jednocześnie od umyślnego wysła-
nego ze Starostwa (sprawozdania i raporty)”28.

Z samych tylko drużyn harcerskich Lublina na apel Do-
wódcy Okręgu (Inspektora) ZHP o. Jacka Woronieckiego 
zgłosiło się w dniach 11-12 lipca 1920 r. do służby woj-
skowej 144 harcerzy. Ich pełny wykaz z przydziałem służ-
bowym znajduje się w znanej już Księdze Pamiątkowej 
25-lecia Harcerstwa w Lubelszczyźnie29. Młodsi harcerze 
oraz młodzież niezrzeszona pod kierownictwem Wydzia-
łu Mobilizacyjnego Lubelskiej Komendy Harcerskiej (ul. 
Lipowa 4) pełnili służbę wartowniczą w powołanym spe-
cjalnie w tym celu batalionie, dowodzonym przez dha Ka-
zimierza Grochowskiego, lub zgodnie z poleceniem wo-
jewody – służbę kurierską. Nabór ochotników na front 
nadal jednak trwał. W dniu 18 lipca odkomenderowano 
do Rembertowa 44 druhów, a 21 lipca wymaszerował na 
front oddział 35 harcerzy pod komendą dha Wita Felczer-
ka. W lipcu lubelski harcerski Batalion Wartowniczy liczył 
370 chłopców. Funkcje dowódców kompanii w batalio-
nie pełnili: Jan Dobrzyński, Zygmunt Puławski i Franci-
szek Krzysztoń30 .

31 września 1920 r. Batalion przeformowano na tzw. 
Lubelską Kompanię Harcerską (111 harcerzy) i skierowa-
no ją do 2. Dywizji Legionów stacjonującej w Zamościu. 
Kompania podążając za zmieniającą pozycje na linii fron-
tu dywizją pokonała pieszo ponad 300 kilometrów przez 
Nowogródek, Sielec do Mołodeczna. Tu dowódca dywi-
zji płk Michał Żymierski rozformował kompanię z uwagi 

28 Księga Pamiątkowa..., s. 87-89 (gdzie pełny tekst rozporządzenia, wraz z wy-
znaczonymi 4 głównymi szlakami kurierskimi) i 90 (lista kurierów); powtórz, 
także w zbiorze Harcerze Lubelszczyzny w wojnie..., s. 164-166 i 168-169 (lista 
kurierów, wzbogacona w odsyłaczach o dalsze szczegóły biograficzne niektórych 
postaci); por. W. Nekrasz, op. cit, cz .II, s. 84-86 oraz A. Winiarz, op. cit., s. 54.
29 Księga Pamiątkowa..., s. 68-72; Harcerze Lubelszczyzny w wojnie..., s. 134-140 
(ta sama lista, uzupełniona odsyłaczami do opublikowanych drukiem biogra-
mów słownikowych niektórych osób na niej umieszczonych).
30 Księga Pamiątkowa..., s. 73; W. Nekrasz, op. cit, cz. II, s.80; A. Winiarz, op. 
cit, s. 54-55.

na zakończenie działań wojennych. 13 Listopada harcerze 
powrócili do Lublina31.

Równocześnie wszystkie harcerki obecne w Lublinie, 
Zamościu, Chełmie zorganizowane zostały w „Pogotowie 
Harcerskie” pod komendą druhny Zofii Estrajcherówny.

Oczywiście nie tylko harcerski Lublin zareagował na 
apel Naczelnego Wodza w 1920 r. Do szeregów tzw. Armii 
Ochotniczej licznie ruszyła harcerska młodzież ze wszyst-
kich ośrodków prowincjonalnych. Z I DH im. Ks. J. Po-
niatowskiego w Chełmie do WP wstąpiło 26 ochotników, 
którzy zostali wcieleni do 207. pp. im. Stefana Batorego. 
Jeden z nich – dh Władysław Kubicz odznaczony został 
Krzyżem Walecznych32.

W Kraśniku wstąpiło do wojska 12 druhów z drużyny 
im. Lisa-Kuli. W Hrubieszowie z DH im. S. Staszica wy-
ruszyli na front harcerze pod dowództwem prof. Wań-
czyka. Także harcerze I Łukowskiej DH im. Bartosza 
Głowackiego niemal w komplecie, pod wodzą hufcowe-
go Stefana Walczaka odbyli kampanię wojenną w kawa-
lerii mjr. Feliksa Jaworskiego oraz w 201. i 205. pułkach 
harcerskich sformowanych w Warszawie (ich imienną li-
stę także opublikowano w Księdze Pamiątkowej 25-lecia 
Harcerstwa...)33.

W Hufcu Zamość na apel komendanta Michała Pieszko 
do służby frontowej zgłosiło się 27 harcerzy i 19 uczniów 
– nie harcerzy oraz 9 druhów (i 9 uczniów) do służby po-
mocniczej. Gdy Armia Konna S. Budionnego podeszła 
pod Zamość – Komenda Hufca ZHP w Zamościu prze-
kształciła się w Komitet Obrony Narodowej Powiatu Za-
mojskiego z druhami: prof. Michałem Pieszko i prof. 
Gelickim na czele. Komendantem Oddziału Straży Bez-
pieczeństwa mianowano dha Lisowskiego, a komendan-
tem Straży Obiektów Kolejowych – dha Zwolakiewicza34.

Dzień 15 sierpnia 1920 r. – „Cudu nad Wisłą”, zapo-
czątkował kres najazdowi bolszewickiemu. Poległo wielu 
harcerzy, wielu zaginęło bez wieści. Parę nazwisk należa-
łoby jednak szczególnie zapamiętać: tę krótką tragiczną 

31 Księga Pamiątkowa..., s. 74-82 (gdzie także obszerne fragmenty wspomnień, 
m.in. ówczesnego dowódcy 1. komp. Lubelskiego Batalionu Harcerskiego, Je-
rzego Kruszewskiego, poświęcone opisowi tej „marszowej epopei”); por. W. Ne-
krasz, op. cit, cz. II, s. 80-84; A Winiarz, op. cit, s. 55; T. Katafiasz, Formacje 
wojskowe o rodowodzie harcerskim w wojnie 1920 r., „Słupskie Studia Histo-
ryczne” 1998, nr 6, s. 66.
32 Księga Pamiątkowa..., s. 83; A Winiarz, op. cit., s. 55. Zob. też relację Józefa 
Biernackiego, drużynowego I DH im. J. Poniatowskiego przy Gimnazjum Filo-
logicznym w Chełmie, w 1.1920-1921 żołnierza Ochotniczej Brygady Jazdy mjr. 
F. Jaworskiego, [w:] Harcerze Lubelszczyzny w wojnie..., s.183-187.
33 Księga Pamiątkowa..., s. 83-84; W. Nekrasz, op. cit., cz. II, s. 78-79. Ponadto 
harcerze łukowscy obsadzili szereg funkcji pomocniczych, np. w Powiatowej 
Komendzie Uzupełnień (35. pp.), Dowództwie Dworca, jako gońcy i pomoc 
kancelaryjna w instytucjach publicznych, a także na posterunkach policyjnych, 
zastępując funkcjonariuszy odkomenderowanych do innych zadań w terenie. 
Por. też A Winiarz, op. cit, s. 55.
34 Księga Pamiątkowa..., s. 84-87 (wraz z wykazem imiennym na s. 85 wszyst-
kich, którzy zgłosili się do służby z bronią w ręku); także A. Winiarz, op. cit., 
s. 55.
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listę otwiera postać najmłodszego kuriera, 11-letniego 
zastępowego gromady zuchowej, gońca rowerowego przy 
Komitecie Obrony Narodowej w Lublinie dha Zbyszka 
Jasińskiego – syna prof. Uniwersytetu im. Stefana Bato-
rego w Wilnie, dra Wacława i Marii z Młodowskich Ja-
sińskich (dr W. Jasiński był ordynatorem Szpitala Dzie-
cięcego w Lublinie i członkiem Lubelskiej Komendy 
Skautowej w 1916 r.). Zbyszek zmarł podczas wykony-
wania zadań służbowych 20 sierpnia 1920 r. Jego grób 
znajduje się na cmentarzu wojskowym przy ul. Lipowej 
w Lublinie35.

– Dh ppor. WP Longin Gładyszewski – przerwaw-
szy dopiero co rozpoczęte studia, brał udział w walkach 
od listopada 1918 r., ranny w marcu 1919, zginął 16 VI 
1920 r. w bitwie w okolicach wsi Jamny, gdzie otoczo-
ny przez kozaków, broniąc się szablą zdołał położyć tru-
pem dziesięciu z nich, zanim sam padł, rozniesiony ko-
zackimi lancami36.

– Dh por. WP – Wacław Policzkiewicz, harcerz, legio-
nista, peowiak. Jako harcerz brał udział w rozbrajaniu 
Niemców w Warszawie w listopadzie 1918 r., gdzie wstąpił 
do 1 komp. 1 pp. Legionów i przez pewien czas pełnił obo-
wiązki d-cy kompanii. Jego nazwisko wielokrotnie prze-
wija się w dziejach 1. pp. Legionów opracowanych przez 
mjra Borkiewicza. Zginął 13 VI 1920 r. w potyczce z bol-
szewikami pod Borodzianką. Pochowany został w Iskoro-
sti (k. Korostenia) na cmentarzu przykościelnym. Rozka-
zem z 6 XI 1922 r. Wódz Naczelny odznaczył pośmiertnie 
por. Policzkiewicza Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz 
Krzyżem Niepodległości37 .

– Dh Leon Chrzanowski – uczeń IV klasy gimn., szere-
gowy 5 komp. 8. pp. Legionów. Zginął 21 IX 1920 r. w bi-
twie pod Cziczerówką38.

Swój udział w walce o niepodległość wniósł także dh 
inż. Zygmunt Puławski – harcerz, drużynowy III LDH, 
dowódca kompanii Harcerskiego Batalionu Wartowni-
czego w lipcu 1920 r. w Lublinie oraz plutonu w kompa-
nii marszowej, wysłanej z Lublina na front w paździer-
niku 1920 r., instruktor szkoleniowy kursów harcerskich 
w 1920 r. w Lublinie i w 1922 r. w Zwierzyńcu. Absolwent 
Gimnazjum im. Vetterów i Politechniki Warszawskiej. 
35 Księga Pamiątkowa..., s. 90-92.
36 Tamże, s. 99-100; por. też wyżej, przyp. 12. W. Nekrasz, op. cit, cz. II, s. 349-
350 (podaje datę śmierci 13 czerwca, którą potem w wyniku dalszych poszuki-
wań być może zweryfikowano).
37 A. Borkiewicz, Dzieje I pułku piechoty Legionów, Warszawa 1929, s. 22, 42, 61, 
74; Księga Pamiątkowa..., s. 100-102 (z opisem ostatnich chwil życia, śmierci 
i pogrzebu ppor. W. Policzkiewicza podanym za książką M. Lepeckiego, W bla-
skach wojny, Warszawa 1926, s. 120–126. Nb. nazwiska tego brak w „Złotej Księ-
dze Harcerstwa”, zawierającej wykaz poległych, zmarłych z ran i zaginionych 
harcerzy w 1.1914-1921, w II części pracy W. Nekrasza. 
38 W 1924 r. mianowany podharcmistrzem, na mocy rozkazu Naczelnictwa ZHP 
L. 16/24. W. Nekrasz, op. cit, cz. IL s. 84; Księga Pamiątkowa..., s. 102-194; S.J. 
Dąbrowski, SA. Tryczyński Słownik..., s. 146; Harcerze Lubelszczyzny w woj-
nie..., s. 129-130 (przyp. 173).

Inżynier – konstruktor w Państwowych Zakładach Lot-
niczych w Warszawie. Twórca serii słynnych pościgowych 
samolotów myśliwskich PZL I-V H. Zginął śmiercią lotni-
ka – oblatywacza 21 marca 1931 r. w Warszawie.

Ogółem liczba harcerzy, którzy w całej Polsce zgłosili 
się do służby ochotniczej w l. 1919-20 wyniosła ok. 6 tysię-
cy. Główna ich część została wcielona do 201., 205., i 236. 
ochotniczych pp. Stan osobowy tych formacji w dużej licz-
bie składał się z harcerzy (a w 201. pp. niemal wyłącz-
nie!). W wojnie bolszewickiej 1920 r. nie było praktycznie 
oddziału, który by nie posiadał w swoim szeregu żołnie-
rzy, wyróżniających się krzyżem harcerskim na mundu-
rze, na co zezwalał specjalny rozkaz Naczelnego Dowódz-
twa Wojsk Polskich jeszcze z listopada 1919 r.39.

Razem z tymi, którzy już byli w służbie wojskowej od 
kilku lat, ogólna liczba harcerzy znajdujących się w woj-
sku w roku 1920 wynosiła ok. 9 tys. Dodać trzeba, że 
oprócz powyższej liczby, do służby pomocniczej zgłosiło 
się i czynnie brało w niej udział ok. 15 tys. młodzieży har-
cerskiej obojga płci40.

W uznaniu zasług wojennych, utworzony z podod-
działów uczestniczącego w walkach o Wilno 201. pp. 
nowy – 6. pp. tzw. wojsk Litwy Środkowej (dawna Gru-
pa „Bieniakonie”), rozkazem gen. L. Żeligowskiego z 20 
X 1920 r. został przemianowany na 6. Harcerski Pułk 
Piechoty41.

Dnia 9 grudnia 1921 r. został wydany rozkaz Naczelnic-
twa ZHP zwalniający żołnierzy-harcerzy od dalszej służ-
by. Józef Piłsudski specjalnym rozkazem podziękował har-
cerzom za ich bohaterski, żołnierski trud. Udział harcerzy 
i harcerek w odzyskaniu i utrwalaniu niepodległości pod-
sumowała uchwała XII Zjazdu Walnego ZHP (Warszawa 
1-3 IV 1932 r.), w której zacytowano słowa obecnego na 
Zjeździe Marszałka J. Piłsudskiego:

„(…) wyście w pierwszym stanęli szeregu tych, którzy 
odważyli się sięgnąć po zaszczytne miano żołnierzy nie-
podległości (...) zdaliście raz jeszcze egzamin ze swej doj-
rzałości obywatelskiej i gotowości do ofiar”42.

Stanisław Jan Dąbrowski

39 W. Nekrasz, op. cit, cz. II, s. 24; W. Błażejewski, op. cit, s. 50; S. Jankowski [H. 
Glass], Harcerze w bojach 1914-1921, [w:] Historia Harcerstwa, t. I: lata 1910-
1921, wyd. II, Londyn 1977 („Harcerskie Zeszyty Historyczne” Nr 5/4), s. 25; 
T. Katafiasz, op. cit, s. 69.
40 W. Błażejewski, op. cit, s. 150; S. Jankowski, op. cit., s. 23, 26; T. Katafiasz, 
op. cit., s. 69.
41 W. Nekrasz, op. cit, cz. U, s. 178-184, 428 (tekst rozkazu); W. Błażejewski, op. 
cit, s. 151; S. Jankowski, op. cit, s. 25; T. Katafiasz, op. cit., s. 63-64.
42 Cyt. wyjątek pochodzi z datowanego 29 VI1921 r. listu marsz. J. Piłsudskie-
go do uczestników lwowskiego Zlotu 10-lecia Harcerstwa (30 VI-2 VU 1921 
r.). Księga pamiątkowa..., s. 104-105; pełny tekst listu pochwalnego, zob. też: W. 
Nekrasz, op. cit, cz. II, s. 426-427 oraz H. Bagiński, Geneza polskiego skautin-
gu, Warszawa 1937, s. 3.
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Po odzyskaniu niepodległości, Józef Piłsudski cie-
szył się ogromnym uznaniem wśród społeczeństwa, trak-
towany był jako uosobienie tego, co najlepsze w polskim 
narodzie. Bogata jest historia bojów pod wodzą Marszał-
ka J. Piłsudskiego. Portret Wodza Naczelnego na plakatach, 
podczas wojny 1919–1920, odgrywał ważną rolę propa-
gandową, podobnie jak w II Rzeczpospolitej, podczas kam-
panii wyborczej. W tym okresie wzbudzał często skrajne 
emocje, od fanatycznego uwielbienia po nienawiść. Sam 
kiedyś powiedział: „Chodź nieraz mówię o durnej Polsce, 
wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce słu-
żę”. W okresie międzywojennym, był osobą najczęściej 
i najchętniej karykaturowaną. Wysokie stanowiska w pań-
stwie, kontrowersyjne decyzje polityczne i charakterystycz-
na sylwetka Marszałka, były wdzięcznym tematem dla ar-
tystów współpracujących z pismami satyrycznymi. 

Okazją dla karykaturzystów były ważne wydarzenia: 
wybory do Sejmu, zamach majowy, podróże J. Piłsudskie-
go, zmiana konstytucji i ludzie Marszałka. Znanymi auto-
rami karykatur J. Piłsudskiego byli m.in.: H. Chmielewski 
(„YES”), Z. Czermański, A. Czerny, W. Daszewski („Pik”), 
K. Ferster („Charlie”), W. Lipiński, G. Rogalski, K. Sichul-
ski, J. Szwajcer („Jotes”), A. Wasilewski, J. Zaruba. 

Plakaty
Polski plakat narodził się w końcu XIX w. i w okresie 

międzywojennym uzyskał korzystne warunki artystycz-
nego rozwoju. Pełnił wówczas skutecznie zadanie infor-
mowania i promowania idei politycznych, kulturalnych 
i gospodarczych. Plakaty polityczne przypominały waż-
ne rocznice z historii Polski. Funkcję propagandową peł-
niły przede wszystkim w 1920 r., podczas walk z Armią 
Czerwoną. Wyrażały uznanie dla dokonań Marszałka J. 
Piłsudskiego, szczególnie w 1928 r. z okazji X-lecia odzy-
skanej niepodległości czy w 1930 r. w X rocznicę odpar-
cia najazdu wojsk Rosji sowieckiej. Plakaty pełniły ważną 
rolę w agitacji politycznej podczas kolejnych wyborów do 
Sejmu. Styl polskiego Art Deco, choć czerpał z osiągnięć 
sztuki europejskiej, był też osiągnięciem rodzimym, o wy-
sokiej jakości artystycznej i dużych walorach komunika-
tywnych. Jego nowoczesność i profesjonalizm, powodo-
wał, iż polski plakat był rozpoznawalny w Europie. 

Autorami prac byli znani artyści i plakaty często mia-
ły wybitne walory artystyczne. Do historii naszej sztu-
ki przeszły prace m.in.: J. Bohdanowicza, Z. Glinickie-
go, W. Główczewskiego, T. Gronowskiego, S. Norblina, 
W. Skoczylasa. ■

Marszałek Józef Piłsudski na plakacie 
i w karykaturze

Szczepan 
Kalinowski
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Strachy na Lachy!
Piłsudski (jedyny raz w cywilnym ubraniu) 

pokazuje rogi litewskiemu premierowiAugistinovi 
Valdemarasemu podczas  spotkania w Genewie.
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Jedna z karykatur Albumu Sfinks Polski
G. Rogalskiego zatytułowana: Wojna czy pokój?

Okładka tygodnika 
„Wróble na Dachu” podpisana:

Kocha, lubi, szanuje, za to, że… żartuje
Za J. Piłsudskim premier L. Kozłowski,
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(obok premier Walery Sławek)
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Dr Szczepan Kalinowski, pracownik naukowy, pu-
blicysta, regionalista, wiceprezes Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk, kolekcjoner, mieszkaniec Białej Podlaskiej, od 
lat słynie z z energicznej działalności promującej kulturę 
Podlasia, ale także tradycje patriotyczne regionu podla-
skiego. Ten powszechnie ceniony popularyzator kultury 
i promotor patriotyzmu jest autorem blisko 100 artykułów 
o Marszałku Józefie Piłsudskim publikowanych w poważ-
nych czasopismach naukowych ale także licznych szkiców 
popularnonaukowych i okolicznościowych prezentowa-
nych w podlaskich tygodnikach. 

Józefowi Piłsudskiemu – Honorowemu Obywatelowi 
Białej Podlaskiej – poświęcił wystawy m.in. w Białej Podl., 
Dubecznie, Grabanowie, Huszczy, Kąkolewnicy, Konstan-
tynowie, Lublinie, Łosicach, Łózkach, Łukowie, Między-
rzecu Podl., Mielniku, Romanowie, Rudnikach, Siedlcach, 
Sworach, Warszawie. Wystawy powstały z eksponatów 
własnych pomysłodawcy i twórcy ekspozycji.

W roku 2015, z okazji 100. rocznicy pobytu Legionów 
na Podlasiu, przygotował wystawę w Muzeum J. I. Kra-
szewskiego w Romanowie (zaprezentowano na niej 500 
eksponatów) zatytułowaną „Na stos rzucili życia los”, 
a w roku 2018, w tymże Muzeum, wygłosił prelekcję „Za-
pomniana bitwa na Bugiem w 1920 r.”. W 2017 r., z oka-
zji 150. rocznicy urodzin J. Piłsudskiego z własnej kolekcji 
przygotował w Filii AWF w Białej Podl. wystawę pt. „Pra-
sa z okresu żałoby narodowej po śmierci patrona uczel-
ni”, zaś rok później efektowną ekspozycję „Józef Piłsudski 
w plakacie polskim”. W roku stulecia niepodległości przy-
gotował wystawę planszową „Legiony na Podlasiu zwia-
stunem niepodległości”, która dotychczas była ekspono-
wana w Siedlcach, Legnicy, Białej Podlaskiej (w Bialskim 
Centrum Kultury, I LO im. J. Kraszewskiego, II LO im. 
E. Plater i w siedzibie OHP), Radzyniu Podl., Międzyrze-
cu Podl. (MOK i LO im. gen. W. Sikorskiego), Rokitnie, 
Rudnikach, Włodawie. W Klubie Kultury „Piast” w ra-
mach „Podlaskich Spotkań Literackich” wygłosił wykład 
i przygotował ekspozycję „Józef Piłsudski w literaturze 
polskiej”. Podczas XIV Zjazdu Towarzystw Regionalnych 
Lubelszczyzny w Międzyrzecu Podl., wystąpił z prelek-
cją „Ziemia przechowuje prochy, ludzie pamięć. Pomniki 

niepodległości na Południowym Podlasiu”. W Miejskim 
Ośrodku Kultury eksponowana jest wystawa jego autor-
stwa „Józef Piłsudski na afiszach i plakacie”.

Zorganizował również liczne wystawy związane z ob-
chodami 100-lecia Niepodległości: w Skokach na Białoru-
si „Gen. T. Kościuszko i jego sekretarz J.U. Niemcewicz” 
(500 eksponatów), a na Międzynarodową Konferencję Ko-
ściuszkowską w Maciejowicach przygotował referat „Le-
genda T. Kościuszki w życiu politycznym J. Piłsudskiego”. 
Z okazji IX Zjazdu Absolwentów Bialskich Liceów za-
prezentował ekspozycję „J. I. Kraszewski – patron I LO 
w Białej Podlaskiej”. W MBP w Białej Podl., z okazji Świę-
ta Flagi, z własnej kolekcji użyczył kilkuset eksponatów na 
wystawę o polskich symbolach narodowych, a na konfe-
rencji „Podlasia drogi do niepodległości 1914–1989” wy-
głosił referat „Mit Józefa Piłsudskiego w polskiej literatu-
rze, od narodzin do rozkwitu”.

Szczepan Kalinowski w roku 2010 był inicjatorem 
umieszczenia tablicy na gmachu Urzędu Miasta, z okazji 
90 rocznicy nadania J. Piłsudskiemu Honorowego Oby-
watelstwa Białej Podl. Na uroczystej sesji Rady Miasta (20 
IV 2018 r.), zaprezentował wykład o Marszałku. Prezydent 
Miasta za pielęgnowanie patriotycznych wartości w kra-
ju i na Kresach, wręczył Szczepanowi Kalinowskiemu Sta-
tuetkę św. Michała Archanioła. W druku jest jego książka 
„Chwała Bohaterom. Miejsca Pamięci Narodowej Żołnie-
rzy Niepodległości 1914–1920 w Powiecie Bialskim”. ■

O Niepodległości, Legionach 
i Piłsudskim na Podlasiu

Hubert
Mróz

Szczepan Kalinowski 
(w kontuszu) podczas 
otwarcia wystawy 
w Białej (2018 r.)
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Jan Orłowski 

Wiersze 
dla Niepodległej

Wojenna Golgota 
Polski

To jakby wtedy na Polskę
spadły proroctwa Apokalipsy.
Straszliwa wojna kraj nasz objęła
i poraziła mieczem ognistym.

Ogień pożerał nam wsie i miasta,
na cztery lata na polskiej ziemi
śmierć władztwo wzięła w kościste ręce
obficie siejąc cierpienia.

A po nich przyszło wolności święto,
lecz nie umilkły wojenne gromy.
Wojny są hydrą, gdy im łby odcięto,
mogą zawitać nam znów przed domy. 

Bracia na wojnie 
To była losów polskich
tragiczna odsłona – 
bracia we wrogich armiach,
nie jeden od kuli brata skonał.

Polak bez swojej ojczyzny,
z przymusu obcego prawa,
brat przeciw swemu bratu
w cudzych okopach do walki stawał.

Uchowaj Boże, na całej ziemi
wszystkich braci żołnierzy,
by nigdy nikt przeciw bratu
nie musiał broni swej wymierzyć. 

Pochwała piechoty 
W czas błot wiosennych i w skwarze lata,
i gdy nadeszła jesienna słota – 
zawsze ochoczo ku wolnej Polsce
szła szara piechota.

Witano ją ze łzą radości,
nad nimi sztandar nasz łopotał – 
przez trud i walkę do wolnej Polski
szła wtedy polska piechota.

Wytrwale szła przez polskie niwy,
zrosiła je swą krwią i potem,
wróg przeciw niej pociski miotał,
lecz dalej szła piechota.

Szła mężnie, by lichym orężem
otworzyć polskiej wolności wrota.
Na wiek okryła się wtedy chwałą
„piechota, ta szara piechota”. 

„Ułani, ułani…” 
„Ułani, ułani, malowane dzieci”, 
służyliście Polsce nie jedno stulecie.
Marząc o wolności, pędziliście do niej,
razem zawsze z wami wasze wierne konie.

One dzielnie niosły was na sławne boje,
jak gnaliście wrogów precz z ojczyzny swojej.
Piękni jak z obrazka, mężni jak rycerze,
chlubną pamięć o was naród w sercach strzeże. 
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„O roku ów!…” 
Był to ów sławny rok osiemnasty
i wtedy z siłą ustokrotnioną
wolności duch nieugaszony
znów polskie serca owionął. 

Zbudził nadzieje, że się odrodzi
ta, co przenigdy „jeszcze nie zginęła”.
Rok osiemnasty znów nas powołał
do wiekopomnego dzieła.

A dzieło to owocem było
żywego wciąż serc naszych żaru, 
wierności w służbie i z krwi ofiary – 
Ojczyźnie Polsce bezcennego daru.

Komendant Legionów 
Król wieków chyba narodom daje
wodzów jak Józef Klemens Piłsudski.
On to przecież czynem nadludzkim,
kiedy szalała burza nad krajem,
stworzył Polakom ich zbrojne ramię
i pod ich wolny dom położył kamień.
On wszystkie klęski ciemięzców
Polski przekuł na jej zwycięstwo.
Jego wierność Polsce, mądrość męża stanu
w pamięci rodaków na wieki zostaną. 

Pomnik Komendanta 
Wielki Komendancie Legionów, 
wiedzieli dobrze już współcześni,
że twojej chwały nie mogą wyrazić
nawet najwspanialsze pieśni. 

Z dzielnymi swymi Legionami
ileż przeszkód musiałeś pokonać,
by z woli i czynów narodu
wstać mogła Polska Odrodzona. 

Wiemy, że nawet piękne pomniki
i bojów kroniki nie będą strzegły
twej chwały Wodzu, gdyż to już uczynił
cały nasz święty gmach Niepodległej. 

Pamięć o zwycięstwach
Krwią okupione są zwycięstwa,
potomni lubią się nimi szczycić,
a na grobach żołnierskich gęsto stoją krzyże
i rzadko płoną znicze.

Ci, co pod tymi krzyżami
wieczysty spokój znaleźli, 
niech w sercach rodaków po wsze czasy
znajdują też hołd im należny.

Żołnierze, którzy dla nas niegdyś polegli,
o dług pamięci się nie upomną,
lecz o tym długu przenigdy
niech nie zapomną potomni.

Nakaz wolności
Wiek wolnej Polski za nami,
w on czas się zmienił porządek stary:
nie nastał dla nas pokój trwały,
lecz ogrom cierpień bez miary.

Wolność to polskość, cenić ją trzeba,
nigdy nie szczędzić ofiary dla niej,
gdyż ona przecież nigdy nikomu
nie będzie raz na zawsze dana. 
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Od wielu miesięcy w szkołach, ośrodkach kultury, 
bibliotekach , w muzeum i innych instytucjach na tere-
nie miasta i powiatu biłgorajskiego poprzez prelekcje, 
spektakle literacko-muzyczne i inne formy upamiętnia-
no wydarzenia historyczne związane z jubileuszem odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości 
odbywały się 11 listopada w Biłgoraju z udziałem potrój-
nych władz samorządowych: tj. powiatu, miasta Biłgoraj 
i gminy Biłgoraj, a także parlamentarzystów, kombatan-
tów, harcerzy, Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawi-
cieli organizacji społecznych i szkół z pocztami sztanda-
rowymi, oraz licznie przybyłych mieszkańców. Wszyscy 
zgromadzili się w Kościele pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny śpiewając z Chórem Ziemi 
Biłgorajskiej ECHO.

- „Pieśnią „Bogurodzica” rozpoczęliśmy Mszę świę-
tą w intencji ojczyzny, podczas której chcemy dziękować 
Bogu za jej sto lat niepodległości. Wiemy, że Polska, choć 
nieobecna na mapach, nigdy nie została wyrwana i usu-
nięta z serc i umysłów kolejnych pokoleń Polek i Polaków. 
Dopóki jest ojczyzna w sercu, dopóty istnieje. Chcemy się 
modlić za tych, którzy walczyli i trudzili się dla naszego 
kraju” – mówił ksiądz dziekan Jerzy Kołtun. 

Po nabożeństwie, uczestnicy jubileuszowej uroczy-
stości, zebrani na pobliskim skwerze wspólnie zaśpiewa-
li Mazurka Dąbrowskiego. Po czym nastąpiło odsłonię-
cie obelisku z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Pomnik z józefowskiego piaskowca powstał z inicjatywy 
biłgorajskiego Związku Piłsudczyków RP przy wsparciu 
władz miasta Biłgoraj. Wykonał go Józef Pastuszek, znany 

artysta kamieniarz z Józefowa. Natomiast tablica z podo-
bizną marszałka znajdująca się na obelisku, to dzieło od-
lewni żeliwa w Lisich Kątach k. Grudziądza. 

Po poświęceniu pomnika, następnie w sali widowisko-
wej BCK odbywała się uroczysta sesja trzech samorządów, 
podczas której referaty na temat święta niepodległości 
Polski wygłosiło dwoje historyków, dr Dorota Skakuj i dr 
Adam Balicki. Dr Balicki podkreślił, że 11 listopada 1918r. 
jest symboliczną datą odzyskania niepodległości, kiedy to 
Józef Piłsudski wrócił z więzienia w Magdeburgu i wów-
czas Rada Regencyjna powierzyła mu władzę, de facto mi-
sję tworzenia Polski w nowych realiach. Wspomniane wy-
darzenie było treścią spektaklu w wykonaniu biłgorajskich 
seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i kilku innych 
współdziałających z nimi organizacji. 4 listopada, zagrali 
oni edukacyjno-historyczne przedstawienie o powitaniu 
Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie. Plenerowe 
widowisko zaprezentowano przed dworkiem modrze-
wiowym w centrum Biłgoraja. Następnie aktorzy w mun-
durach legionistów przejechali bryczkami przez miasto 
śpiewając „My, pierwsza brygada”. Imprezę kontynuowa-
no w sali BCK śpiewaniem pieśni patriotycznych wspól-
nie z publicznością. 

Wieczorem 11 listopada, kilkutysięczna widownia okla-
skiwała niezwykłe widowisko artystyczne w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Biłgoraju pod hasłem „Wolność na-
sza”. Wystąpili wybitni artyści: Katarzyna Groniec, Orkie-
stra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamo-
ściu pod batutą Wiesława Pieregorólki (zarazem reżysera 
całego spektaklu), Grupa Folklorystyczna „Pokolenia” 
z Biłgorajskiego Centrum Kultury oraz wielu innych in-
strumentalistów i wokalistów z Biłgoraja i Zamościa. 
Szczególnym akcentem była prezentacja wiersza Urszuli 
Kozioł o wolności zatytułowanego „Inaczej mówiąc”.

Na zakończenie burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan, po-
wiedział: „Dziękuję artystom, że zabrali nas państwo do 
świata milionów nut i poetyckich słów, tworzących wspól-
ną piękną harmonię spektaklu z okazji wielkiego święta 
narodowego jakim jest stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości po długiej niewoli”. Widowisko zostało za-
prezentowane również w Zamościu. ■

Biłgoraj świętował
stuletnią rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości

Halina Ewa 
Olszewska

Uroczystości w Biłgoraju…
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W niedzielę 11 listopada 2018 roku w Krasnymsta-
wie było dwanaście kresek na plusie… i  na krasnostawski 
Marsz dla Niepodległej pojechałem na swym wysłużonym 
bicyklu, na którym –  tylko w tym roku –  przejechałem 
ponad 6 tys. kilometrów. Liczny pochód krasnostawian 
wyruszył spod kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia. 
Pięknie prezentował się w barwach narodowych, dusza 
rosła słuchając  poruszających pieśni i modlitw wyśpiewy-
wanych przez zgromadzonych. I w tym podniosłym na-
stroju tłum dotarł na Rynek i wypełnił go po brzegi. To na 
Rynku w tym dniu niezwykłym  odprawiona została uro-
czysta Msza święta. Kazanie wygłosił ks. prałat Henryk 
Kapica z parafii p.w. św. Franciszka Ksawerego. W  pięk-
nej, patriotycznej homilii  pełnej nawiązań do rocznicy, 
ks. Kapica  wspominał również  o postaciach  związanych 
z naszym miastem, zasłużonych dla  regionu. Atmosfera 
była podniosła, widziałem wzruszenie na twarzach zgro-
madzonych. Po powrocie do domu zastałem swą synową 
z moim 3-letnim wnukiem Adrianem, który ku mojemu 
zaskoczeniu zatrzymał się przy fladze i zaśpiewał, stojąc 

na baczność, jak go nauczyli w przedszkolu w Tarnogó-
rze, dwie zwrotki hymnu…

Dzień wcześniej, do Muzeum Regionalnego, zaniosłem 
kopertę z listem adresowanym do potomnych, która spo-
częła w kapsule czasu… i która zostanie otwarta za 76 lat 
to jest w roku 2094 – w  700 rocznicę uzyskania przez   
Krasnystaw praw miejskich. W kopertę włożyłem także 
mój wiersz Polska 

Coraz mniej Chochołów
Wyspiański w muzeum
Złoty róg za murem
Nieprzebitym głową

Polska obdarta
ze złotą spinką w koku
siedzi na rozstajach
z ziarnkiem piasku w oku
jak Frasobliwy
z wielką raną w boku.

Poeta i Niepodległa

Jan Henryk 
Cichosz

…i w Krasnymstawie
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Pod takim hasłem zorganizowana została sesja hi-
storyczna dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, która odbyła się 14 września 2018 
roku w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambro-
ziewicza w Chełmie. Adresowana była  szczególnie do dy-
rektorów szkół, nauczycieli historii, języka polskiego oraz 
uczniów z Chełma i powiatu chełmskiego. Organizatorami 
sesji byli: Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lu-
blinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli Oddział w Chełmie i Muzeum Ziemi Chełmskiej.

Celem sesji historycznej było zwrócenie uwagi na wy-
brane fakty oraz szersze konteksty wydarzeń historycz-
nych, jakie w czasie odradzania się Rzeczypospolitej miały 
miejsce w Chełmie, a także powiązanie ich z historycz-
nymi postaciami takimi jak Marszałek Józef Piłsudski, 
biskup Achilles Ratti czy gen. Gustaw Orlicz-Dreszer. 
Zwrócono uwagę na wpływ tych postaci na współcze-
sną kontynuację wartości niepodległościowych i patrio-
tycznych w systemie wychowania młodzieży polskiej, od-
nosząc je także do wydarzeń z listopada 1918 roku, jakie 
miały miejsce w Chełmie i we Lwowie. 

Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza święta za Ojczy-
znę sprawowana w sąsiadującym z muzeum kościołem 
parafialnym pw. Rozesłania Apostołów. Głównym cele-
bransem był ks. kanonik Józef Piłat, proboszcz parafii, 
który w homilii odniósł się do kilku aspektów wolności 
i niepodległości w ujęciu historycznym i personalnym. 
Oprawę mszy św. stanowiły m.in. poczty sztandarowe z II 
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-
-Dreszera w Chełmie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, jak też specjalne 
wezwania modlitewne kierowane przez młodzież. Przed 
sesją – pod tablicą upamiętniającą gen. Gustawa Orlicz-
-Dreszera – złożone zostały wiązanki kwiatów. 

Największa sala wystawowa muzeum z trudem pomie-
ściła ok. 200 słuchaczy. Sesję rozpoczął świetny program 
słowno-muzyczny „Dla Niepodległej” w wykonaniu mło-
dzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. 

Prowadzący sesję – Krystyna Mart, dyrektor muzeum 
i Henryk Radej, wizytator kuratorium  –  serdecznie po-
witali gości oficjalnych, wśród których znaleźli się: Euge-
niusz Pelak –  Wicekurator Oświaty w Lublinie, Monika 

Chełm u progu niepodległości 
Polski w 1918 roku

Henryk
Radej

Prowadzacy sesję - Krystyna Mart i Henryk Radej
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Szumiło –  zastępca dyrektora Biura Organizacji, Kadr 
i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturze w Cheł-
mie, Arkadiusz Kwieciński –  dyrektor Delegatury w Cheł-
mie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Joanna Grochola 
- kierownik Oddziału Chełmskiego Lubelskiego Samo-
rządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lubli-
nie, Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk –  dyrektor Wydziału 
Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm. 

W części merytorycznej prelegenci wygłosili następu-
jące referaty:

„Ojcowie niepodległości” –  profesor Tomasz Panfil, 
wykładowca KUL,naczelnik Oddziałowego Biura Eduka-
cji Narodowej IPN w Lublinie

„Achilles Ratti, wizytator apostolski w Polsce i na Li-
twie w okresie przełomu. Wizyta w Chełmie 15.09.1918 
roku” –  profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Cen-
trum Badań Wschodnioeuropejskich Ucrainicum na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładowca KUL 
i PWSZ w Chełmie

„Związki Józefa Piłsudskiego z Chełmem i ziemią cheł-
mską” –  mgr Zbigniew Lubaszewski, nauczyciel-histo-
ryk w Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej 
w Chełmie, a także pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej

„Generał Gustaw Orlicz–Dreszer a Chełm wczoraj 
i dziś” – mgr Sławomir Rogucki, nauczyciel-historyk 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Or-
licz–Dreszera w Chełmie

„Orlęta Lwowskie – nieprzemijająca legenda. Działania 
wychowawcze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. 
Orląt Lwowskich w Krasnymstawie” – mgr Tomasz Mar-
czewski, nauczyciel-historyk w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie

Podsumowania sesji dokonał Wicekurator Oświaty, 
Eugeniusz Pelak, który podziękował organizatorom reali-
zacji cennego dla odbiorców przedsięwzięcia, a jednocze-
śnie podkreślił wagę historycznych wydarzeń we współ-
czesnym wychowaniu patriotycznym młodzieży.

Sesji towarzyszyła okolicznościowa wystawa historycz-
na pt. „Marszałek Józef Piłsudski, Honorowy Obywatel 
miasta Chełm”.

Zdjęcia: Dariusz Kostecki

Od góry:
Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy
Prof. dr hab. Tomasz Panfil
Wicekurator Oświaty Eugeniusz Pelak
Historycy chełmscy: Zbigniew Lubaszewski i Sławomir Rogucki
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Drodzy Goście, 
Bracia Polacy 

W dramacie „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskie-
go, którego wnuczka zaszczyca nas obecnością, Konrad, 
główny bohater, zapożyczony z „Dziadów” Adama Mic-
kiewicza woła: –  Nie będziesz wzywał imienia Polski nada-
remnie. Wiemy skądinąd, że jest to parafraza drugiego 
z dziesięciu przykazań Bożych: Nie będziesz wzywał imie-
nia Bożego nadaremnie. Ale poeta używa licentia poetica, 
żeby skierować uwagę Polaków czekających na wolność, 
na imię Polski. Kilkadziesiąt lat później papież Słowianin 
powie:  –  Nie chciejcie Polski, która by was nic nie kosz-
towała! Nie chciejcie takiej Polski... która by was nic nie 
kosztowała. 

Jesteś dumny z Polski, z polskości, z tego szlachetne-
go imienia? Wielu się wstydzi. Wielu to imię ciąży. Wielu 
chciałoby się „odpępnić” od tego imienia. Wielu chce być 
kosmopolitą, nie czując związku, nie czując korzeni. Ow-
szem, Polskę można sprzedać, ale Polski nie można kupić.  

Dlaczego mamy być dumni z Polski i  z polskości? –  Bo 
od początku byliśmy przedmurzem chrześcijaństwa, bo 
pozostaliśmy wierni wymaganiom wiary i wierni każde-
mu następcy świętego Piotra! Bo to nie od nas wyszedł po-
żar reformacji i zarzewie wojen  religijnych. Bo nie nawra-
caliśmy nikogo ogniem ani mieczem. Mamy prawo być 
dumni, bo byliśmy krajem bez stosów, bez inkwizycji, po-
nieważ ostatni z Jagiellonów mówił:  „Nie jestem panem 
sumień moich poddanych” czyniąc z tego zasadę swoich 
rządów. Mamy prawo i obowiązek być dumni z Rzeczpo-
spolitej, która była Rzeczpospolitą trojga, a potem wielu 

Mamy prawo być 
dumni z Polski 
Homilia wygłoszona 10 
listopada 2018 r.

Ks. Ryszard 
WiniarskiOrzeł 

Niepodległości 
w Dorohusku

W wigilię Narodowego Święta Niepodległości, dnia 10 
listopada 2018 roku, ponad pięciometrowy cokół i orzeł 
ze skrzydłami o dwumetrowej rozpiętości stanął na pla-
cu przy Szkole Podstawowej w Dorohusku.  Uroczystość 
odsłonięcia pomnika zgromadziła wielu mieszkańców 
Dorohuska i okolic oraz gości oficjalnych. Poprzedziła 
ją koncelebrowana msza święta w miejscowym kościele 
parafialnym.

Pomnik 100-lecia odzyskania prze Polskę Niepodległo-
ści w Dorohusku jest okazały. Jego budowę wsparło liczne 
grono darczyńców. Znaczny wkład w powstanie pomni-
ka w ma proboszcz miejscowej parafii, ks. prałat Ryszard 
Winiarski – znany kaznodzieja i poeta. Monument z or-
łem oraz inskrypcją z Konstytucji RP od teraz jest najbar-
dziej charakterystycznym symbolem walki o wolność w tej 
przygranicznej miejscowości. 

–  Wolność nie jest dana raz na zawsze –  mówił Prze-
mysław Czarnek w swoim okolicznościowym wystąpie-
niu. –  Obowiązkiem obecnie rządzących jest przekazywa-
nie wolności następnym pokoleniom –  dodał wojewoda 
lubelski.

Ziemie nadbużańskie kryją prochy wielu bohaterów. 
Nowy pomnik ma przypominać o ofiarach czasów róż-
nych wojen i zaborów, ale nade wszystko o odzyskanej 
Niepodległości Polski. 

(hr)
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narodów –  i drugą ojczyzną wielkiej diaspory wypędzo-
nych ludu Izraela. Mamy prawo być dumni, bo polski uni-
wersytet – najstarszy na ziemiach polskich – jako dewizę 
obrał:  Plus ratio quam vis [Raczej rozumem niż siłą], bo 
Paweł Włodkowic, rektor tej uczelni na soborze w Kon-
stancji, uczył tolerancji religijnej Europejczyków.  Mówił:    
„Nie należy niepokoić ani osób ani majątków niewier-
nych, którzy chcą spokojnie żyć między chrześcijanami. 
Wolno im mieć majątki i dzierżyć władzę, gdyż te wszyst-
kie rzeczy zostały stworzone nie tylko dla chrześcijan, ale 
dla wszystkich istot rozumnych”. 

Mamy prawo być dumni, bo nie musimy się tłumaczyć 
za kolonializm, segregację rasową i niewolnictwo. Mamy 
prawo być dumni, bo nie dokonywaliśmy rozbiorów cu-
dzych ziem, nie prowadziliśmy wojen zaborczych. To nie 
my wymyślaliśmy kolejne rewolucje, za które umierały mi-
liony. To nie my jesteśmy winni i nie musimy przepraszać 
za komunizm i faszyzm. To nie my rozpaliliśmy krema-
toria i nie my stworzyliśmy „archipelag gułag”. To nie my 
strzelaliśmy w potylicę cudzym oficerom. To nie my pak-
towaliśmy z diabłem w Jałcie, w Teheranie i Poczdamie. 
Mamy prawo być dumni, bo to nie nas sądzono w No-
rymberdze. A mimo zaznanych tylu krzywd nie staliśmy 
się też sędziami nikogo. To my walczyliśmy na wszystkich 
możliwych frontach „Za wolność waszą i naszą” –  a cza-
sem mam wrażenie, że bardziej walczyliśmy za wolność 
cudzą niż za własną. To my zapłaciliśmy niemożliwą do 

policzenia daninę krwi, straciliśmy tyle pokoleń. To my 
mieliśmy odwagę walczyć bez użycia siły, ukazując świa-
tu fenomen „Solidarności”. To my – mimo apostazji wielu, 
mimo wszystko, budujemy nowe świątynie, gdy Europa je 
burzy, odcinając się od korzeni i niszczy dziedzictwo wie-
ków. To z nas, jak kość z kości i ciało z ciała, powstał papież 
Słowianin, którego prorokował Juliusz Słowacki.  To „stąd 
wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostatni dzień hi-
storii”. Może ktoś słuchając, ze zdziwieniem zapyta: -–  Czy 
jesteśmy bez winy? Bynajmniej! Ale grzechy nasze powsze-
dnie, bo ranią nie tyle innych, co nas samych. 

Mamy prawo być dumni z polskości! Nie masz prawa 
się wstydzić ani języka, ani kultury, ani historii, ani ziemi, 
ani tradycji, ani obyczajów – nie masz prawa się wstydzić, 
kimkolwiek jesteś. Nauczycielem jest dzisiaj dla nas świę-
ty Paweł. On mówi o sobie, że „umie cierpieć i umie obfi-
tować”.  I tego mamy się uczyć my, tu – nad Bugiem, nad 
Odrą, nad Wisłą, nad Bałtykiem, u podnóża Tatr. Tu mamy 
się uczyć „cierpieć i obfitować”. Jeśli jedno pokolenie „za-
dłuży” –  mówię w sensie metaforycznym – inne pokole-
nia będą musiały „zapłacić”. Bo jest pewien rachunek dzie-
jów. Jezus uczy nas dzisiaj o wierności w małych rzeczach. 
Małych – bo zaczyna się od wywieszenia flagi, od założenia 
munduru, od sumiennej pracy, od mądrych decyzji podej-
mowanych kolegialnie, od wychowania. Małe rzeczy, które 
umykają przytłoczone jakże często wymyśloną wielkością 
innych. I mówi dalej Jezus, że „nie można służyć dwóm pa-
nom”, bo to grozi rozdwojeniem świadomości. I mówi, że 
Bóg zna nasze serca. Bóg wie nawet, dlaczego tutaj jesteś? 
Bóg wie, z jaką intencją tego słuchasz. I wie, z jaką inten-
cją ja to mówię. Bóg zna nasze serca. 

Zakończę to rozważanie słowami Stefana Żeromskie-
go. Ten wielki powieściopisarz pisał tak: „Polska nie dla-
tego powstała,  żeby w niej stara nędza, jak za czasu na-
jeźdźców, nadaremnie krwawe łzy lała. Polska nie dlatego 
powstała, żeby dygnitarz cywilny lub wojskowy, pędząc 
w automobilu, obryzgiwał dziadów i żebraków, wtulonych 
w każde załamanie muru stolicy państwa. Polska nie dla-
tego powstała, żeby w jej granicach miała swe rozpostarcie 
burżuazyjna fabryka paskarstw, szwindlów i oszustw. Pol-
ska odrodziła się z krwi i pracy męczenników po to, żeby 
na miejscu, gdzie stała ciemnica niewoli, rozpostarło się 
najjaśniejsze pracowisko postępu”.

Po to tutaj jesteśmy. Dziedziczymy trudny do opowie-
dzenia testament po naszych praojcach. I mamy ten testa-
ment wypełnić. Nie wolno nam go zmienić. Wolno nam 
wypełnić. I tego nam wszystkim życzę – sobie i każdemu 
z Was, żebyśmy mieli pokorę, męstwo i mądrość, szanu-
jąc, że jest to zapis przeszłych pokoleń. Wypełnić, bo nie 
jesteśmy od tego,  żeby go zmieniać. 

Nie będziesz wzywał imienia Polski nadaremnie.  Amen. 
[Dorohusk, 10 listopada 2018 r.] ■

Ks. Ryszard Winiarski, proboszcz z Dorohuska
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Od dawna nasza miejscowość nie przeżywała tak 
podniosłego wydarzenia. Długo na nie czekała. Tu w Do-
rohusku, w przeddzień stulecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, odsłaniamy pomnik wdzięczności bo-
haterom. Tym wszystkim, którzy o nią walczyli i dla niej 
umierali. Ale potrafili też dla niej pięknie żyć. Nie mieli-
śmy  tutaj dotąd tak symbolicznego miejsca, przy którym 
moglibyśmy świętować i manifestować swoje przywiąza-
nie do Ojczyzny.

A miejsce to jest szczególne. Wszak tu niegdyś zaczy-
nały się historyczne Kresy Wschodnie. Teraz, wraz z pań-
stwową granicą na rzece Bug, kończy się terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. I postawiliśmy tu pomnik, który 
swą wymowną, symboliczną bryłą mocno zakotwiczony 
jest  i trzyma się tej ziemi. Woła, że tu jest Polska. 

Nasza społeczna inicjatywa wynikła z wielkiej radości, 
że Polska 100 lat temu po latach zaborów odrodziła się. 
Zdajemy sobie sprawę, że gdyby wtedy tak się nie stało, 
dzisiaj zapewne nikt z nas nie potrafiłby już czuć, myśleć 
o mówić po polsku. Bez tamtych dwóch dekad niepodle-
głości w latach 20. i 30. XX wieku, bez tamtej szansy, by 
chociaż jedno pokolenie żyło w wolnym kraju, bez tamtej 
szansy zachłyśnięcia się polskością, nie udałoby się nam 
przetrwać okrucieństwa II wojny światowej podczas nie-
mieckiej i sowieckiej okupacji oraz eksterminacji polskie-
go narodu. A potem przetrwać pozbawionych suwerenno-
ści i nadziei lat powojennych.

Jesteśmy dumni, że nasza społeczna inicjatywa spowo-
dowała, że Dorohusk nie przespał jubileuszu, który zda-
rza się tylko raz na sto lat. Wdzięczni jesteśmy wszyst-
kim bohaterom, którzy o wolność walczyli od momentu, 
gdy w XVIII wieku została ona zagrożona, a potem ode-
brana rękami zaborców. Poczynając od konfederatów bar-
skich, którzy jako piersi zaszczepili w naszym narodzie 
ów gen wolności, wdzięczni jesteśmy tym wszystkim, któ-
rzy dla Polski cierpieli katorgę i zsyłki, którzy za Polskę 
walczyli i za nią ginęli. Mamy świadomość, że ziemia, na 
której tu mieszkamy, też kryje prochy bohaterów: prochy 
żołnierzy ks. Józefa Poniatowskiego walczących w 1792 
roku w obronie Konstytucji 3 Maja, prochy powstańców 
styczniowych, prochy legionistów  poległych w wojnie 

z bolszewikami w 1920 roku. Wdzięczni jesteśmy wiel-
kim Ojcom niepodległości, którzy klęskę naszych zabor-
ców w 1918 roku potrafili przekuć we wskrzeszenie naszej 
Ojczyzny. Paderewski, Piłsudski, Dmowski –  to ich ge-
niusz strategiczny i dyplomatyczny spowodował, że mie-
liśmy rozległą II Rzeczpospolitą, a nie jakieś kadłubowe 
państewko.

Pomnik ten stanął w nieprzypadkowym miejscu – przy 
szkole, na przyległym do niej skwerku przy ulicy Niepod-
ległości. Tu warto wspomnieć, że nową nazwą ulicy cie-
szymy się od początku tego jubileuszowego roku. Mamy 
świadomość, że to właśnie na szkole –  tak samo jak na 
rodzinie –  od zawsze spoczywał obowiązek wychowywa-
nia i kształtowania młodych pokoleń, wpajania im pol-
skiej tożsamości. Zatem właśnie w trosce o przyszłość na-
szej ojczyzny chcemy, by nasi uczniowie byli strażnikami 
pamięci, tradycji i historii. Będą to robić tu pod skrzydła-
mi dumnego orła - symbolu polskości i pod powiewają-
cą biało-czerwoną flagą. Niech nasi uczniowie czują, że tu 
bije serce Polski i dla Polski.

Dzisiejsze wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia 
i pomocy wielu osób i instytucji. (…) Dziękuję Pani Wice-
marszałek Sejmu, Beacie Mazurek za objęcie honorowym 
patronatem naszego przedsięwzięcia, a także za pozyskanie 
dla komitetu znacznych funduszy. Dziękuję Panu Wojewo-
dzie, prof. Przemysławowi Czarnkowi za zainteresowanie 
naszą inicjatywą, okazaną życzliwość i pomoc w pozyskiwa-
niu sponsorów. Dziękuję naszemu głównemu sponsorowi 

W Dorohusku stanął Pomnik Stulecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Wystąpienie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika

Alina
Prus

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
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–  Instytutowi Pamięci Narodowej. Dziękuję władzom 
Gminy, w tym Radzie Gminy Dorohusk, Starostwu Cheł-
mskiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu. Spółkom: Cemex 
z Chełma , Grupa Puławy Azoty, Lubelski Węgiel Bogdan-
ka, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Zamość, firmom: 
Netia, Polkomtel, Supra Brokers z Wrocławia, firmie An-
tro, Bankowi Spółdzielczemu w Dorohusku, Nadleśnic-
twu Chełm, Kołu Łowieckiemu Dubelt, Straży Granicznej, 
harcerzom i wszystkim zaangażowanym jednostkom sa-
morządowym gminy Dorohusk –  ich kierownictwu i pra-
cownikom. W szczególności  bardzo dziękuję mojej Szkole 
Podstawowej w Dorohusku –  wdzięczna jestem Wam bar-
dzo za wielką pracę i włożone w nią serce. Bardzo, bardzo 
dziękuję okolicznym parafiom i ich Proboszczom. Dzię-
kuję artystom i wykonawcom Pomnika –  Państwu Dariu-
szowi Kowalskiemu i Teresie Pastuszka-Kowalskiej, Panu 
Wiesławowi Wilczyńskiemu z firmy kamieniarskiej „Abi-
kam”, zakładowi odlewniczemu „Metal-Kolor” ze Staracho-
wic, pracowni projektowej „Fraxinus” z Warszawy. Dzięku-
ję wolontariuszom - dzieciom i dorosłym, którzy pomagali 
w pracach przy pomniku, przy rozprowadzaniu cegiełek 
i we wszelkich innych czynnościach organizacyjnych.

Dziękuję Członkom Komitetu Budowy Pomnika, 
a w szczególności Sekretarzowi Gminy, Pani Katarzynie 
Rafalskiej, która okazała nieocenioną pomoc, dziękuję 
Pani Agacie Radzięciak – i wreszcie dziękuję temu, bez 
którego nie byłoby ani Komitetu, ani pomnika, ani dzisiej-
szej podniosłej uroczystości – proboszczowi naszej parafii, 
księdzu prałatowi Ryszardowi Winiarskiemu.

Dziękuję wszystkim przybyłym gościom. Swoją obecno-
ścią podnosicie Państwo rangę tego lokalnego wydarzenia.

Gorąco pozdrawiam dzieci patrona szkoły, Kazimie-
rza Filipowicza „Korda”, Bożenę, Halinę i Cezarego, któ-
rzy przyjechali do nas, do swojej szkolnej rodziny z odle-
głych miejsc w Polsce.

Z okazji jubileuszu życzę Ojczyźnie i nam wszystkim 
wszelkiej pomyślności. Nie wstydźmy się naszej miło-
ści do Polski. Cieszmy się darem wolności. Pracujmy dla 
Polski. Dobrze wychowujmy kolejne pokolenia. Szanujmy 
duchowe dziedzictwo przodków. Na koniec zacytuję sło-
wa Marszałka Piłsudskiego:

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
I jeszcze słowa Andrzeja Przewoźnika:
„Żyjmy, ale nie odwracajmy wzroku.
Bądźmy strażnikami pamięci.”
Wszak tymi słowami też kierowaliśmy się wznosząc ten 

pomnik.
Dziękuję.
Alina Prus – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazi-

mierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku 
Przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika Niepod-

ległości w Dorohusku

Zdjęcia: Renata Borkowska-Stopa
i Przemysław Prucnal 

Organizatorzy 
uroczystości 
pod pomnikiem 
w Dorohusku
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Marszałek Józef Piłsudski posiada wszelkie atry-
buty wybitnej jednostki. Przede wszystkim jest powszech-
nie znany. Większość Polaków potrafi, przynajmniej ogól-
nie, określić jego rolę w historii, szczególnie w odbudowie 
niepodległego państwa polskiego. Prawdopodobnie spora 
część Polaków potrafi sformułować o nim opinię, najczę-
ściej pozytywną, chociaż Marszałek, wzbudzał przeciw-
stawne emocje i podlegał różnorodnym ocenom. Z racji 
pozycji jego działalność publiczna oraz życie prywatne 
już w okresie międzywojennym stały się obiektem grun-
townych opracowań, w których każdy moment poddawa-
ny był szczegółowej analizie, a szerokie grono historyków 
próbował wyjaśnić niuanse jego biografii, poddać inter-
pretacji wypowiedziane i zapisane słowa oraz opisać po-
glądy i motywy działania. 

Będąc symbolem bezinteresownego poświęcenia spra-
wom Polski, już za życia Piłsudski otoczony był szacun-
kiem znacznej części społeczeństwa, a nawet stał się 
obiektem swoistego kultu. Pisali o nim poeci, pisarze 
i publicyści, a malarze, zarówno wybitni, jak i mniej zna-
ni, uwieczniali jego postać. Nadawano jego imię szkołom 
i ulicom. Budowano pomniki i fundowano tablice pamiąt-
kowe. Analizowano jego zainteresowania, pasje czy for-
my wypoczynku, a regionaliści z różnych zakątków Polski 
z drobiazgową dokładnością opisywali pobyty Marszałka 
w swoich miejscowościach i regionach, a także wszelkie 
działania upamiętniające jego postać i życie. To prawie po-
wszechne i różnorodne zainteresowanie, zauważalne już 
za życia Naczelnika, rozwijało się prężnie po jego śmier-
ci, zarówno w okresie międzywojennym, jak również po II 
wojnie światowej, mimo oficjalnie negatywnego stosunku 
do Marszałka ze strony rządzących Polską władz komu-
nistycznych. Zauważalne już w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, eksplodowało po przemianach poli-
tycznych w 1989 roku. Józef Piłsudski powrócił do roli pa-
trona ulic, placów i szkół. Odbudowano lub ufundowano 
nowe obiekty poświęcone jego pamięci. 

W zestawie miejscowości związanych w ten sposób 
z Marszałkiem można również odnaleźć Chełm i trze-
ba przyznać, że są to dosyć różnorodne i pełne fakto-
graficznych niuansów związki, często ukazujące Józefa 

Piłsudskiego od zupełnie mało znanych stron, nie mówiąc 
o szeregu malowniczych anegdot, których symbolem jest 
tytułowa popielniczka. Traktowanie historii jako zestawu 
mniej lub bardziej zabawnych opowieści jest wprawdzie 
dosyć dyskusyjne, jednak trudno nie przyznać, że przycią-
ga do przeszłości, nadaje postaciom historycznym „ludz-
ki” i siłą rzeczy bardziej atrakcyjny wymiar. Warto rów-
nież dodać, że opierając się na wypowiedzianych przez 
Marszałka słowach, można także stwierdzić, że w zesta-
wie swoich poglądów, wyobrażeń i opinii, posiadał pew-
ną wizję ziemi chełmskiej. Był w pełni świadomy historii 
regionu. Wiedział o cierpieniach związanych z rusyfika-
cją w okresie zaborów. Znał sytuację tych terenów z okre-
su I wojny światowej, która przyniosła ogromne zniszcze-
nia. Cieszył się z pozytywnych przemian w pierwszych 
latach niepodległości, a także starał się wspierać dzia-
łania związane z rozwojem Chełma. Wszystkie wymie-
nione elementy (argumenty) uzasadniają podejmowanie 
(mimo dosyć bogatej literatury) tematu związków Mar-
szałka Piłsudskiego z różnorodnymi miejscami i w takim 
wymiarze prezentowany artykuł to kolejna próba przypo-
mnienia a może nawet uporządkowania jego związków 
z Chełmem. 

Pierwszym i podstawowym elementem związków Jó-
zefa Piłsudskiego z Chełmem są jego wizyty. W dotych-
czasowych publikacjach ilość tych wydarzeń oscylowała 
od sześciu do nawet dwunastu. Punktem wyjścia wszel-
kich ustaleń w tej kwestii było zestawienie opublikowa-
ne w lokalnym tygodniku „Kronika Nadbużańska” z 1936 
roku.1 i powtórzony w przewodniku autorstwa Kazimie-
rza Czernickiego Chełm – przeszłość i pamiątki2. Pierw-
szy pobyt Józefa Piłsudskiego w Chełmie miał miejsce 
jeszcze w okresie zaborów, w czerwcu 1901 roku, i zwią-
zany był z jednym z najbardziej tajemniczych i malow-
niczych epizodów w jego życiu. Był wtedy działaczem Pol-
skiej Partii Socjalistycznej. W nocy z 21 na 22 lutego 1900 
roku został aresztowany w Łodzi. Po wstępnym śledztwie 
trafił do celi nr 39 w X Pawilonie cytadeli warszawskiej. 
1 Kiedy Marszałek Piłsudski gościł w Chełmie, „Kronika Nadbużańska” 1936, 
nr 19, s. 1.
2 K. Czernicki, Chełm przeszłość i pamiątki, Chełm 1936, s. 19 – 20. 

Popielniczka Marszałka 
O wizytach Józefa Piłsudskiego w Chełmie

Zbigniew 
Lubaszewski



n u m e r  7  ( 9 1 )  n u m e r  s p e c j a l n y  2 0 1 8  •  9 3

Aresztowana została również jego ówczesna żona Maria 
z Kolewskich Juszkiewiczowa. Najbliższy współpracow-
nik Piłsudskiego z PPS Aleksander Sulkiewicz (o tatar-
skich korzeniach) oraz kierująca centralnym kolportażem 
Maria Paszkowska, doszli do wniosku, że jedyną szansą 
na uwolnienie jest przeniesienie go poza obręb więzienia, 
najlepiej do szpitala. W tym celu Piłsudski miał symulo-
wać obłęd, polegający na alergicznym zachowaniu wobec 
osób noszących mundur żandarma (!). W konsekwencji 
więzień odmawiał przyjmowania czegokolwiek z ich rąk, 
przede wszystkim posiłków. Zgodnie z planem został osta-
tecznie skierowany do specjalistycznego Szpitala Mikołaja 
Cudotwórcy w Petersburgu. Po czterech miesiącach poby-
tu wśród obłąkanych, w nocy z 14 na 15 maja 1901 roku, 
przy pomocy petersburskiej komórki PPS oraz zatrudnio-
nego w ramach akcji lekarza Władysława Mazurkiewicza, 
zbiegł ze szpitala i przebrany za urzędnika komory celnej, 
wyjechał wspólnie z Aleksandrem Sulkiewiczem do Tal-
lina a stamtąd do Żytkowic na Polesiu, gdzie w majątku 
Czysto Łuża koło Żytkowic, oczekiwał u rodziny Lewan-
dowskich na przygotowanie przejścia do Galicji. Niedłu-
go potem dołączyła do Piłsudskiego jego żona, zwolnio-
na za kaucją w styczniu 1901 roku z cytadeli warszawskiej. 
W połowie czerwca 1901 roku Józef Piłsudski wraz z Sul-
kiewiczem wyjechał do Kijowa, gdzie znajdowała się taj-
na drukarnia „Robotnika”, obsługiwana przez Feliksa Per-
la i Ksawerego Praussa. Tam pracował przez dwa dni przy 
drukowaniu numeru 39 „Robotnika”3. Następnie przez 
Chełm (do którego miał przybyć konno4) udał się do Za-
mościa. W Chełmie miał nocować w pokoiku na zaple-
czu apteki Feliksa Filipowicza przy ul. Lubelskiej 34 (póź-
niej Józefa Papużyńskiego)5. Informacje o tym pobycie są 
tak skromne, że trudno je zweryfikować. Feliks Filipowicz 
wkrótce (w 1905 roku) opuścił Chełm i w okresie mię-
dzywojennym związany był z Białymstokiem. Rzecz cie-
kawa, że 21 sierpnia 1921 roku po raz kolejny spotkał się 
z Józefem Piłsudskim, którego witał w Białymstoku jako 
prezes (przewodniczący) Rady Miejskiej6. Czy rozmawiali 
o swoim pierwszym spotkaniu? Niestety relacje nie zawie-
rają tak szczegółowych informacji. Feliks Filipowicz praw-
dopodobnie przekazał informacje o pobycie Piłsudskiego 
kolejnemu właścicielowi apteki Józefowi Papużyńskiemu, 

3 M. Paszkowska, K. Demidowicz-Demidecki, Prof. Dr Wł. Mazurkiewicz, K. 
Prauss, J. Miklaszewski, Uwol-nienie Piłsudskiego (Wspomnienia organizatorów 
ucieczki), Warszawa 1924. 
4 W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867 – 1935, 
Kraków – Łomianki 2006 – 2007, T. I, s. 154 (najnowsze czterotomowe wyda-
nie wielokrotnie wydawanej i wznawianej publikacji, początkowo jako Kroni-
ka życia Józefa Piłsudskiego autorstwa Wacława Jędrzejewicza, a następnie, po 
uzupełnieniach przez Janusza Ciska, jako Kalendarium życia Józefa Piłsudskie-
go 1867 – 1935).
5 Kiedy Marszałek Piłsudski…, s. 1. 
6 Autorzy wspomnianego wyżej Kalendarium… błędnie uznali Feliksa Filipo-
wicza za prezydenta Białegostoku (W. Jędrzejewicz, J. Cisek, dz. cyt., T. 3, s. 68). 

zresztą bardzo znanemu obywatelowi międzywojennego 
Chełma, związanemu od momentu powstania z miejsco-
wym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze-
go (powołanym 28 kwietnia 1910 roku z inicjatywy dr. 
Edwarda Łuczkowskiego) oraz zalążkiem przyszłego Te-
atru Ziemi Chełmskiej w postaci teatralnego Koła Ama-
torskiego (pierwsze przedstawienia przygotowano w 1905 
roku). Stąd w międzywojennym Chełmie sprawa była zna-
na i uwzględniona przez posiadającego różnorodne kon-
takty Kazimierza Czernickiego (również dosyć malowni-
czej, aczkolwiek kontrowersyjnej postaci). Niestety nigdy 
nie opisano szczegółów tego pobytu, chociaż zachowała 
się kamienica, w której znajdowała się apteka i być może 
tajemniczy pokoik na zapleczu, w którym miał nocować 
Piłsudski. O wiele lepiej prezentuje się opis krótkiego po-
bytu w Zamościu, w którym przyszły Marszałek zatrzy-
mał się po opuszczeniu Chełma. Tajemnicze spotkanie 
w kolegiacie (obecnej katedrze) z organizatorem przerzu-
tu przez granicę Janem Miklaszewskim i chwila zadumy 
(prawdopodobnie) w kaplicy Zamoyskich, być może nad 
płytę nagrobną Jana Zamoyskiego (!), pobudzają wyobraź-
nię magią historycznych skojarzeń. Dalej też było całkiem 
ciekawie. Przekroczenie granicy rosyjsko-austriackiej na 
Tanwi (w mundurze podleśnego Ordynacji Zamojskiej), 
w lesie nieopodal wsi Rebizanty i przy pomocy przemyt-
nika. Rzeczka była wprawdzie w tym miejscu niewielka, 
jednak historia niezwykła, toteż już w okresie międzywo-
jennym pojawił się pamiątkowy kamień z tablicą, obec-
nie odtworzony (oryginał tablicy wylądował w Instytucie 
Piłsudskiego w Londynie) (!)7, jako żywo przypominają-
cy upamiętnianie Tadeusza Kościuszki, które sarkastycz-
nie komentował Tadeusz Boy-Żeleński w słynnym wier-
szu o gruszce i Kościuszce (w łagodnej wersji miał pod 
nią drzemać)8. 

Drugi pobyt Józefa Piłsudskiego w Chełmie miał miej-
sce w 1915 roku i najczęściej opisywany był dosyć skrom-
nie i enigmatycznie9. Ciekawy opis tej wizyty można 
jednak odnaleźć we wspomnieniach Bolesława Wienia-
wy-Długoszowskiego, który swej relacji nadał zresztą do-
syć malowniczy charakter10, w równie atrakcyjny sposób 
opisanej przez Tadeusza Wittlina11. Piłsudski wraz Gusta-
wem Orlicz-Dreszerem, Wieniawą, dr. Stanisławem Ro-
uppertem (lekarz naczelny I Brygady Legionów Polskich 

7 W. Jędrzejewicz, J. Cisek, dz. cyt., s. 155; J. B. Sprawka, Przez Roztocze do Nie-
podległości. Sensacyjny epizod z 1901 r., Lublin 2011, s. 15 – 16, 22.
8 T. Boy-Żeleński, Słówka, Kraków 1973, s. 60-62.
9 Dobrym przykładem jest publikacja Andrzeja Rybaka Dzieje Ziemi Chełm-
skiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 137 (autor oparł się na wspomnianym Ka-
zimierzu Czernickim).
10 B. Wieniawa-Długoszowski, Wymarsz i inne wspomnienia, Warszawa 1992 
(ostatnie wydanie ukazało się w 2012 r.)
11 T. Wittlin, Szabla i koń. Gawęda o Wieniawie, Warszawa 2010 (pierwsze wy-
danie ukazało się w 1996 r. w Londynie). 
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i z czasem generał brygady), oraz kilkoma legionistami, 
wyruszył z Warszawy dwoma powozami i konno. Zatrzy-
mali się między innymi w Sulbinach (za Garwolinem), 
gdzie gościł ich właściciel niejaki Czyżewski. Według opi-
nii Wieniawy raczej kawaler, chociaż „we dworze pań było 
sporo”, toteż atmosfera była wesoła. „Pogawędziliśmy tro-
chę, nadokazywaliśmy sporo, wyspali potem setnie i poje-
chaliśmy dalej” – spuentował pobyt Wieniawa. Podobny 
charakter miały prawdopodobnie kolejne postoje i kom-
pania przez Ryki, Garbów, Lublin (w którym przebywa-
li przez jeden dzień), a następnie przez Bezek i Święci-
cę (oba majątki były w posiadaniu rodziny Lechnickich) 
dotarła do Chełma. Tutaj również przebywali przez je-
den dzień, prawdopodobnie w hotelu przy ul. Lubelskiej 
o trudnej do ustalenia obecnie lokalizacji (być może w ka-
mienicy przy Lubelskiej 27, gdzie egzystował hotel „Sło-
wiański” lub przy Lubelskiej 42, gdzie funkcjonował ho-
tel „Centralny”). Warunki nie należały do najlepszych, 
o czym możemy się przekonać z relacji legionisty Adama 
Benisza: „Piłsudski kwaterował na III piętrze w małym po-
koiku o jednym oknie wychodzącym na ulicę. Zastałem go 
siedzącego przy stole na skrzynce. Pochylony nad papiera-
mi zrobił na mnie wrażenie człowieka mocno przygnębio-
nego i fizycznie wyczerpanego, co uwydatniło się na jego 
wychudzonej twarzy. Były to niewątpliwie objawy cierpie-
nia psychicznego u tego nieugiętego i niezwykłego człowie-
ka”12. Następnego dnia Piłsudski i jego towarzysze, mimo 

12 A. Benisz, Przeżycia legionisty, Dąbrowa Górnicza 1934, s. 69.

oporu austriackich władz wojskowych, ostrzegających 
przed krążącymi po okolicy oddziałami rosyjskimi (sko-
mentowanymi przez Piłsudskiego wzruszeniem ramion 
i słowami „Austriackie gadanie”) wyruszyli przez Kumów 
i Sielec (gdzie również spędzili noc we dworze państwa 
Rzewuskich) do Dubienki. Ten fragment podróży Wie-
niawa opisał wyjątkowo poetycko: „Ranek był rośny i po-
godny. Wilgotne powietrze pachniało lekkim aromatem nie-
pewności. Jeżeli nie sama wojna, to cień jej przynajmniej 
wyszedł z frontu na nasze spotkanie. Jechaliśmy z Orliczem 
daleko na przedzie przed wozem Komendanta, bokami dro-
gi, jak w patrolu, z opartymi na udach karabinkami w gar-
ściach, wypatrując pilnie drogę przed nami, rozglądając się 
bacznie na strony. Pęczniały nam serca. Z cicha zaczęliśmy 
podśpiewywać starą, za granicą tak często śpiewaną, pio-
senkę studencką (…) Owładnęło nami to najupojniejsze 
uczucie oczekiwania, pokrzepiające bardziej od krynicz-
ne wody, silniej niż wino podniecające, mocniej od czar-
nej kawy pobudzające do wartkiego biegu strumień myśli 
od wszelkich wyzwolonej hamulców, myśli krzepkich i łza-
wych, rezolutnych i tkliwych, to uczucie łaskotliwe i nie-
zapomniane, które zalewa każdego żołnierza przed bitwą, 
kiedy w jasnym świetle rozkwitłego pełnym słońcem dnia 
lub w mrokach wieczoru zamkniętego w ciszę doskonałą 
oczekiwanego a niewidzialnego niebezpieczeństwa, dłonie 
niewidzialne, same jakby słodkim a niesamowitym zdjęte 
lękiem, ostrożne, chłodne i prawie pieszczotliwe zdają się 
szukać za tobą między bruzdami czarnej ziemi, wśród szep-
czących łanów żyta, albo w gąszczu leśnych zarośli, uczucie 

Marszałek Piłsudski (19.03.1921 r.) dekoruje w Chełmie sztandar 1 Pułku Szwoleżerów
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jakim niekiedy, niekiedy upoić cię może spojrzenie niezna-
nych oczu, objawiające wszystkie wierności, wszystkie zdra-
dy, a które trwa do chwili, gdy pierwsze padną strzały, gdy 
pierwsze zadźwięczą słowa, a ty przechodzisz do ataku”13. 
Dalej było już mniej poetycko, chociaż nadal historycznie. 
Przeprawa przez Bug nastąpiła w rejonie Uchańki, w miej-
scu bitwy stoczonej przez wojska pod dowództwem Tade-
usza Kościuszki w 1792 roku (być może przyszły naczel-
nik myślał o dawnym naczelniku). W każdym bądź razie, 
według autora krótkiej notatki z „Kroniki Nadbużańskiej” 
z 1937 roku, Piłsudski zapoznał się z miejscem bitwy14. 
Po drugiej stronie Bugu uczestnicy wyprawy zatrzymali 
się w „uroczym dworze” Kroczyńskich w Bindudze (jak 
to na Wołyniu, na miejscu dworu i miejscowości rośnie 
obecnie las). Tutaj też było historycznie. Wieniawa, nadal 
w poetyckim usposobieniu, zapisał: „W nastroju obrazów 
z 1863 roku przypominającym, przy gawędzie i opowiada-
niach o naszych bojach i przejściach, przeplatanych pieśnia-
mi pewno bardziej od słów naszych wymownymi, przesie-
dzieliśmy długo w noc. Jako tako jedną wartą się pilnując, 
udaliśmy się na spoczynek. Rano, z żalem starych przyja-
ciół pod długim niewidzeniu zmuszonych do ponownej roz-
łąki, pożegnaliśmy ten dwór kresowy, pod którego dachem 
biły serca rytmem naszych serc, gdzie podobne naszym lę-
gły się troski serdeczne i podobne płonęły nadzieje. Droga-
mi piaszczystymi, to znów błotnistymi, czasem raczej spra-
wiającymi wrażenie bezdroży, dążyliśmy na Maciejów do 
Kowla. Tam prawdopodobnie byli nasi.”15 

Kolejny wymieniany przez Kazimierza Czernickiego 
pobyt, sytuowany na wiosnę 1919 roku, niestety trudno 
potwierdzić. Być może Józef Piłsudski przejeżdżał przez 
Chełm w czerwcu 1919 roku, kiedy wizytował oddzia-
ły polskie walczące z Ukraińcami (do Lwowa dotarł 24 
czerwca)16. Za w pełni potwierdzone można uznać trzy 
pobyty w 1920 roku (11 stycznia, na przełomie lipca 
i sierpnia oraz 3 września). Dodatkowo pojawia się jesz-
cze zupełnie zapomniany pobyt 11 września 1920 roku, 
kiedy Józef Piłsudski dotarł do Chełma w trakcie dzia-
łań 3 Armii gen. Władysława Sikorskiego przeciw Armii 
Konnej Siemiona Budionnego17. Wizyty związane były 
z toczącą się wojną polsko-bolszewicka i najczęściej były 
dosyć krótkie. Jedynie 11 stycznia Piłsudski odwiedził ka-
tedrę na Górze Chełmskiej i w siedzibie Starostwa wygło-
sił krótkie przemówienie, wskazujące na znajomość dzie-
jów Chełma: „Tu bowiem wróg wysilał się szczególnie, by 

13 B. Wieniawa-Długoszowski, dz. cyt., s. 112 – 113.
14 I. H. Modzelewski, Głos z nad Bugu, „Kronika Nadbużańska” 1937, nr 1, s. 1.
15 B. Wieniawa-Długoszowski, dz. cyt., s. 113.
16 Naczelnik Piłsudski na froncie, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 144. s. 1.
17 B. Waligóra, Naczelny Wódz Marszałek Józef Piłsudski w bitwie 3 armii pod 
Hrubieszowem i Włodzimierzem Wołyńskim we wrześniu 1920 r., „Wiarus” 1938, 
nr 35, s. 1082.

ludność unicestwić, by jej imię zetrzeć z karty życia. Zie-
mia ta zwycięsko przetrwała wszystkie ciosy, budząc po-
dziw i wdzięczność w całym narodzie. Dziś z radością pa-
trzę na kraj dźwigający się z ruiny”18. Nieco dłuższa była 
także wizyta 1 sierpnia, kiedy Józef Piłsudski zatrzymał 
się w lokalu bursy gimnazjum męskiego im. Stefana Czar-
nieckiego (budynek istnieje do dzisiaj i funkcjonuje jako 
schronisko). Swój pobyt uwieńczył wpisem do księgi pa-
miątkowej: „Podczas ciężkich terminów, które przyszły na 
Rzeczypospolitą, wdzięczny za gościnność i chwile spoczyn-
ku w tym domu zaznanych. Chełm 2 VIII 1920 r. J. Pił-
sudski”19. Właśnie z tym pobytem wiąże się tytułowa po-
pielniczka. W trakcie pobytu Józef Piłsudski odwiedził 
Wiktora Ambroziewicza, mieszkającego w budynku daw-
nego Seminarium Prawosławnego, przejętego przez kie-
rowane przez siebie Państwowe Gimnazjum im. Stefana 
Czarnieckiego (powstałym w 1915 roku jako Szkoła Filo-
logiczna). Wizyta nie była czymś zaskakującym. Wiktor 
Ambroziewicz wraz Gustawem Orlicz-Dreszerem (w tym 
czasie rotmistrzem) przejmował władzę z rąk Austriaków 
2 listopada 1918 roku. Po wizycie pozostała popielnicz-
ka z niedopałkiem, co też nie jest zaskakujące, biorąc pod 
uwagę wybitną skłonność Józefa Piłsudskiego do tego na-
łogu. Wiktor Ambroziewicz miał zachować popielniczkę 
z niedopałkiem jako cenną pamiątkę. Wprawdzie w jego 
wspomnieniach20 nie ma o tym wzmianki, jednak Tade-
usz Nowacki, autor biografii Wiktora Ambroziewicza, 
podaje taką informację21. Dla ścisłości historycznej warto 
dodać, że Józef Piłsudski właściwie rzeczonego papiero-
sa nie wypalił jako marszałek, gdyż buławę marszałkow-
ską otrzymał dokładnie 14 listopada 1920 roku. Chociaż 
z drugiej strony odpowiedni dekret został wydany 19 mar-
ca (w dniu imienin Józefa Piłsudskiego) 1920 roku (prośbę 
w tej sprawie sformułowała Ogólna Komisja Weryfikacyj-
na 26 lutego 1920 roku na swoim pierwszym posiedze-
niu, przyjmując ją „jednogłośnie przez powstanie”) i zawie-
rał zdanie „Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuję 
i zatwierdzam”22. 

Dosyć uroczysty charakter miała również wizyta z 3 
września 1920 roku, kiedy Naczelny Wódz na błoniach 
chełmskich dekorował żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, 
w tym gen. Władysława Sikorskiego. Opisujący ten po-
byt w Chełmie na łamach „Wiarusa” (Organu Podofice-
rów Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej a z czasem 

18 W. Jędrzejewicz, J. Cisek, dz. cyt., T. II, s. 304.
19 W Dwudziestą rocznicę 1915 – 1935. Księga pamiątkowa Państwowego Gim-
nazjum im. St. Czarnieckiego, Chełm 1935, s. 177.
20 W. Ambroziewicz, Moja przygoda pedagogiczna. O szkole polskiej nieco ina-
czej, Warszawa 2000.
21 Tadeusz W. Nowacki, Z Polska w sercu. Rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu, War-
szawa 2001, s. 100 – 101. 
22 „Dziennik Personalny” 1920, nr 12, s. 3.
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Organu Korpusu Podoficerów Zawodowych Wojska Lą-
dowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Po-
granicza)) mjr Bolesław Waligóra (szef Archiwum Woj-
skowego) nie unikał patetycznego tonu, szczególnie 
w momencie, kiedy orderem Virtuti Militari dekorowany 
był szeregowiec Michał Dyksa: „Wódz przypina mu do po-
łatanej kurtczyny czarno-niebieską wstążeczkę (…) prostu-
je się, staje na baczność przed żołnierzem, przykłada palce 
do maciejówki, oddaje honory bohaterowi.... (…) Dzięku-
ję wam, koledzy”23. 

Uroczysty charakter miał także pobyt w dniu 19 mar-
ca 1921 roku, kiedy Marszałek Piłsudski (w dniu swych 
imienin) dekorował na terenie koszar sztandar noszące-
go jego imię 1 Pułku Szwoleżerów24, tworzonego zresz-
tą w Chełmie przez Gustawa Orlicz-Dreszera (obecnego 
w trakcie uroczystości) po rozbrojeniu Austriaków 2 li-
stopada 1918 roku. Po nabożeństwie polowym, dekoracji 
i defiladzie, odbyło się uroczyste śniadanie dla stu osób 
w budynku Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego przy ul. Reformackiej 13 ze sporą ilością toa-
stów oraz podwieczorek (?) w „ściślejszem” gronie u staro-
sty chełmskiego (w budynku dawnego Kolegium Pijarów 
przy ul. Lubelskiej 55)25. Wizyta zapisała się także inną 
ważną okolicznością. Zachowało się z niej sporo fotogra-
fii (w odróżnieniu od innych wizyt), które między inny-
mi wykonał nauczyciel Aleksander Skorupa oraz chełm-
ski fotograf Jakub Wajntraub26.

Ostatnia i najbardziej problematyczna wizyta miała 
miejsce w 1925 roku. Wprawdzie większość historyków 
sytuuje pobyt (w Święcicy, Chełmie i Okszowie) w dniach 
6 – 7 czerwca 1925 roku, jednak w niektórych publika-
cjach pojawiała się sugestia, że w majątku Zdzisława Lech-
nickiego w Święcicy Marszałek był dwukrotnie (drugi ta-
jemniczy pobyt o charakterze prywatnym miał mieć 
miejsce 10 maja 1925 roku)27. Wydaje się, że kontrower-
sja w tej kwestii wynika z kilku okoliczności. Po pierw-
sze pobyt w Okszowie, związany z poświęceniem Szko-
ły Rolniczej, pierwotnie był planowany na 17 maja 1925 
roku28. Ostatecznie został przeniesiony ze względu na 
Uroczystości Chrobrzańskie (dziewięćsetlecie koronacji 
i śmierci Bolesława Chrobrego), którym rządzące w tym 

23 B. Waligóra, dz. cyt., s. 1082.
24 M. Sobieraj, Wizyty najwyższych dostojników II Rzeczypospolitej w Chełmie, 
„Rocznik Chełmski” 1996, , t. 3, s. 327 – 329.
25 Z. G., Echa uroczystości chełmskich (korespondencja własna), „Ziemia Lubel-
ska” 1921, nr 125, s. 4.
26 Wystawa ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Pamiątki, 
książki i grafika. Prace plastyków Legjonistów, Lublin 1936.
27 J. Englert, Józef Piłsudski, Londyn 1990, s. 174 – 175; G. Nowik, Marszałek Jó-
zef Piłsudski, Komendant – Naczelnik Państwa, Pierwszy Marszałek Polski, War-
szawa 2007, s. 176.
28 Pierwszy Marszałek Rzeczypospolitej – Józef Piłsudski przybędzie do Chełma 
w dniu 17 maja b. r., „Zwierciadło” 1925, nr 14, s. 2.

czasie na Lubelszczyźnie środowiska endeckie chciały 
nadać szczególny charakter. Stąd wizytę Józefa Piłsud-
skiego przeniesiono na czerwiec, aby nie uczestniczyli 
w niej przedstawiciele władz wojewódzkich (obecni w Lu-
blinie na Uroczystościach Chrobrzańskich)29. I rzeczywi-
ście w Chełmie i Okszowie towarzyszyli Marszałkowi je-
dynie przedstawiciele władz powiatowych i miejskich. 
Potraktowany w taki sposób Józef Piłsudski przybył do 
Święcicy 6 czerwca 1925 roku, gdzie uczestniczył w spo-
tkaniu z lokalnymi działaczami, między innymi Straży 
Kresowej. Mimo, że nie zachowały się szczegółowe rela-
cje o tych rozmowach, to wielu historyków traktowało je 
jako element przygotowań do zamachu majowego30. I wła-
śnie ten niejasny charakter toczonych rozmów, sprawiał, 
że łączono je z całkowicie prywatną wizytą w maju. Mimo 
takie charakteru, nie wydaje się jednak możliwie, aby Jó-
zef Piłsudski dwukrotnie w przeciągu miesiąca przeby-
wał w Święcicy. Nieliczne opisy majowej wizyty, są zresz-
tą identyczne z wizytą czerwcową. Ważnym dowodem 
jest fakt, że w materiałach policyjnych o pierwszej wizycie 
nie zachowały się informacje, w odróżnieniu od pobytu 
w czerwcu, który wzbudził duże zainteresowani organów 
policyjnych31. Biorąc wszystkie wymienione okoliczności 
pod uwagę, należy przyjąć, że Józef Piłsudski w 1925 roku 
tylko raz odwiedził Chełm oraz po raz drugi był w Świę-
cicy (po raz pierwszy w 1915 roku). W drodze ze Święci-
cy do Chełma został również zatrzymany (przez wiwatują-
cą ludność) w Stołpiu, gdzie wysłuchał krótkiej informacji 
o zabytkowej wieży (!)32. Był to również najdłuższy i naj-
bardziej uroczysty pobyt w Chełmie, szczegółowo opisy-
wany przez prasę chełmską33 i lubelską34. Krótka relacja 
pojawiła się także w „Polsce Zbrojnej”35. W trakcie spo-
tkania w Starostwie Józef Piłsudski wypowiedział słowa: 
„Przez ziemię lubelską przechodziłem poprzez pożary. Kie-
dy przejeżdżałem przez ziemię chełmską, myślałem, iż nie-
podobna aby taka pustynia potrafiła się odbudować kie-
dykolwiek. To też teraz, kiedy swem okiem z podziwem 
przyglądam się, że po tylu klęskach ziemia może się od-
rodzić… szczęśliwy się czuję, kiedy jeden z przybytków tej 
kultury, chcecie łączyć z moim imieniem. Każde pokolenie 
29 Marszałek J. Piłsudski w Chełmie na poświęceniu Szkoły Rolniczej Jego Imienia, 
„Zwierciadło” 1925, nr 24, s. 1.
30 A. Garlicki, Od maja do Brześcia, Warszawa 1981, s. 23; P. Olszowski, Gene-
rał Gustaw Orlicz-Dreszer (1889-1936): dowódca wojskowy i działacz społeczno-
-polityczny, Toruń 2000, s. 204.
31 J. Ławnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918-1939, Warsza-
wa 1979, s. 66. 
32 Marszałek J. Piłsudski w Chełmie na poświęceniu Szkoły Rolniczej Jego Imienia, 
„Zwierciadło” 1925, nr 24, s. 1.
33 Tamże, s. 2.
34 W.G., Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski w Chełmie. Przyjęcia. – Poświę-
cenie Szkoły, „Ziemia Lubelska” 1925, nr 144, s. 2.
35 Z pobytu marszałka Piłsudskiego w Lubelszczyźnie i Chełmie, „Polska Zbroj-
na” 1925, nr 159, s. 3.
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stara się wznosić okazałe gmachy, aby ich kamiennemi usty 
do następnych przemawiać pokoleń. Szkoła, którą buduje-
cie, przetrwa nasze pokolenie, a że moje imię z tem złączy-
liście, czuję się dumny (…)”36. Generalnie sprawiał jednak 
wrażenie nieco zagubionego w rozbudowanym programie 
(szczególnie w zakresie posiłków), o czym świadczy za-
pisana przez dziennikarza lokalnego tygodnika „Zwier-
ciadło” rozmowa na dworcu kolejowym (przed odjazdem 
kursowym (!) pociągiem do Brześcia) z dyrektorem ok-
szowskiej szkoły Zdzisławem Szymankiewiczem:

– Jak, Panie Marszałku, się podoba Szkoła?
– Owszem, owszem, tylko nie mogę się zorjentować co do 

zakresu nauki. Czy wy i praktycznie uczycie?
– Tak, młodzież pracuje przy robotach w polu.
– A inwentarz hodowlany?
– Też posiadamy.
– Ogród pewnie też macie?
– Nawet pasiekę posiadamy.
– Nawet pasiekę! A jakie macie konie?

Drugim ważnym elementem związków Józefa Piłsud-
skiego z Chełmem są działania związane z upamiętnie-
niem jego postaci. Warto w tym miejscu podać, że we-
dług zestawienia Jana Rećko z 2010 roku, w województwie 
lubelskim znajdowało się blisko 50 obiektów, z których 
znaczna część powstała w okresie międzywojennym i zo-
stała odtworzona po 1989 roku37. W odróżnieniu od Lu-
blina i Zamościa, w Chełmie w okresie międzywojennym 
nie pojawił się pomysł upamiętnienia Józefa Piłsudskie-
go pomnikiem, chociaż warto pamiętać, że główna uli-
ca Nowego Miasta (dzisiejsza Dyrekcja), którego budowę 
rozpoczęto w 1928 roku, otrzymała nazwę „Aleja Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego”. Ciekawe obiekty powstały na-
tomiast w okolicach Chełma, wśród których wyróżniał 
się Kopiec Józefa Piłsudskiego w Wołkowianach (usy-
pany w 1935, zniszczony w 1942 i odbudowany w 1991 
roku). Pod koniec lat trzydziestych rozpoczęto również 
budowę gmachu dla szkoły powszechnej przy ul. Szpital-
nej, której Rada Miejska 25 marca 1939 roku nadała na-
zwę „Szkoła Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Wy-
kończony po II wojnie światowej budynek jest obecnie 
siedzibą II Liceum Ogólnokształcącego, którego patro-
nem (po niesławnym Manifeście Lipcowym) został pod-
komendny Marszałka generał Gustaw Orlicz-Dreszer)38. 
Za obiekt związany z Józefem Piłsudskim można również 
36 Marszałek J. Piłsudski w Chełmie…, s. 2.
37 J. Rećko, Józef Piłsudski w sztuce i upamiętnianiu. Katalog, Bydgoszcz – Lubar-
tów 2010, s. 37 – 59. 
38 Z. Lubaszewski, Szkoła Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Nowy Ty-
dzień” 2006, nr 51-52, s. 20. Artykuł został również umieszczony w publikacji 
Józef Piłsudski. Związki z Chełmem i ziemią chełmską. Wybór materiałów pod 
red. Z. Lubaszewskiego (Chełm 2017). 

uznać Pomnik Niepodległości (zwany także Pomnikiem 
Poległych), ufundowany przez władze miasta w 1930 roku, 
na którym umieszczono napis: POLEGŁYM SYNOM 
W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA, CHWAŁY 
NARODU I TRYUMFU WODZA (oczywiście Józefa Pił-
sudskiego). Obiekt został zdewastowany podczas II woj-
ny światowej przez miejscowych Ukraińców i ostatecznie 
rozebrany przez władze komunistyczne. Do odtworzenia 
pomnika doszło w 1988 roku w 70. rocznicę odzyskania 
niepodległości, z inicjatywy chełmskich rzemieślników. 
Niestety ówczesne władze nie zgodziły się na umieszcze-
nie oryginalnych napisów, które zostały odtworzone do-
piero w 2002 roku, po renowacji obiektu39. W tym samym 
roku Józef Piłsudski został upamiętniony skromną tabli-
cą w kościele pw. św. Kazimierza. Inicjatorem przedsię-
wzięcia było działające przy parafii Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy (związane z działaczami NSZZ „Solidarność”) oraz 
proboszcz ks. Kazimierz Malinowski. Obok złoconego 
orła i wizerunku Józefa Piłsudskiego, na tablicy umiesz-
czono informację o wizytach Marszałka w Chełmie40. Po 
1989 roku w Chełmie formułowano pomysły w sprawie 
ufundowania pomnika Józefa Piłsudskiego lub umieszcze-
nia tablicy w bardziej eksponowanym miejscu. Pod uwa-
gę brano między innymi kamienicę przy ul. Lubelskiej 34, 
gdzie znajdowała się apteka, w której nocował przyszły 
Naczelnik Państwa Polskiego w 1901 roku. Plany zosta-
ły zrealizowane dopiero w 2018 roku, kiedy 7 październi-
ka z inicjatywy organizacji kombatanckich oraz Oddziału 
PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, zo-
stała umieszczona tablica pamiątkowa na gmachu daw-
nej Dyrekcji Kolei Państwowych z napisem: „Józef Piłsud-
ski, Naczelnik Odrodzonego Państwa Polskiego, Pierwszy 
Marszałek Polski Niepodległej, Honorowy Obywatel Mia-
sta Chełma. W latach 1928 – 1939 ten gmach jako pro-
jektowaną siedzibę Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwo-
wych zbudowano z jego woli”. 

Uhonorowany tablicą na dawnym „Gmachu PKWN”, 
Józef Piłsudski w pewien sposób zwieńczył swą pozytyw-
ną rolę w historii Chełma. Rolę może nie pierwszoplano-
wą, jak na podręcznikową postać historyczną przystało, 
jednak ciekawą i godną szczegółowego zainteresowania, 
co powyżej starałem się udowodnić. Drobne epizodziki 
z przeszłości, szczególnie dotyczące znanych postaci, po-
siadają również nieprzemijającą atrakcyjność i sprawiają, 
że historia ciągle może nas jeszcze interesować. 

Zbigniew Lubaszewski

39 Z. Lubaszewski, Pomniki i tablice pamiątkowe Chełma, Chełm 2009, s. 9 – 11.
40 Tamże, s. 52 – 53. 
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Panna Faustyna  zaciągnęła Anielę do swego pokoju. 
Tam tłumaczyła pośpiesznie, że gubernator austriacki 
wzywa Polaków do wojska. Cesarz niby obiecywał utwo-
rzenie państwa.

– Stefan też w legionach – zdumiała się Aniela, skąd to 
zacietrzewienie, bowiem dotychczas panna Faustyna go-
rąco wychwalała postępek Stefana.

Nie całkiem rozumiała wyjaśnienia starej panny. Le-
giony niby to w wojsku austriackim, ale również przeciw 
cesarzowi.

– Oni o Polskę się biją, a nie za tego pudla. Zresztą, co 
ci będę tłumaczyć. Popatrz – z materaca wyciągnęła plik 
papierów. – Ulotki, które trzeba jak najśpieszniej roznieść. 
Nie boisz się? – pytała w kółko Faustyna, jakby to miało 
jakie znaczenie.

Aniela odpowiadała tępo, że się nie boi, pójdzie, odda. 
Stefan bił się, nie wiadomo po co i dla kogo, Michałek jej 
nie potrzebował, bo w chałupie miał opiekunek dosyć, nie 
mówiąc o kozie, o swoje życie nie musiała się troszczyć. 
A może i ciekawiło ją trochę. Może ucieszyło zaufanie. Że 
nie którąś z Gorczyczanek wybrano, ale ją.

Mój ty Boże jedyny! Między palcami żandarmom prze-
chodziła. Trochę ją w okolicy znali, więc nikt nie posądzał. 
A znowuż zbrzydła tak, że kto by się połakomił. Komu 
bezpieczniej? Gorzej mróz kąsał. Kapotę miała wiatrem 
podszytą, chodaki na bose nogi. Przewiewało na wskroś. 
Parę razy mało nie skapiała. Wiedziała jednak, że usiąść 
czy zatrzymać się nie wolno, bo już się nie obudzi. Więc 
też lazła naprzód i zawsze jakoś doszła. Ludzie ją przyjmo-
wali i jak serdecznie. Do księdza mieli zaufanie i do tej ja-
kiejś organizacji. Nawet się nie domyślała, że tylu należy.

Kiedy się okazało, że można jej zaufać, posyłano ją co-
raz dalej. Pierwszy raz zobaczyła miasto. Wydało jej się 
jak szkielet objedzony przez mrówki. Zaglądała w szkli-
ste oczy, twarze nabrzmiałe od głodu. Widziała z daleka 
jadące ulicami wozy pełne trupów, jakby trwał nieustan-
ny pochówek. Oddawała przesyłki wynędzniałym kobie-
tom, które naraz rozjaśniały się uśmiechem, przytaki-
wały głową, prowadziły Anielę dalej niby kretowiskiem 
1 Powieść Gorczyca, bezlitośnie ocenzurowana, ukazała się w Wydawnictwie 
Lubelskim w roku 1984. Prezentujemy fragment już bez skreśleń cenzorskich.

gmatwaniną ciasnych przejść, podwórek, nie damy się, 
szeptały do ucha. Nie damy się, powtarzały dziesiątki 
głosów. Czas zamienił się dla Anieli w jedną wędrówkę, 
dzień, wieczór, ciemne korytarze drzwi, w które wolno 
wejść, i te, za którymi kres. Pięści jak bochny, szczuplut-
kie, z ptasimi kosteczkami dziecięce dłonie, pola pod śnie-
giem, bruk w topniejącej, klejkiej mazi, zdyszany szept, 
śpiesz się.

Śpieszyła się. Po latach Stefan spytał, dlaczego to 
wszystko robiła. Czmychnęła, zagadała o czym drugim. 
Jaka durniowi odpowiedź? Tak było trzeba. Nie dla żad-
nej polityki. Na tym się nie wyznawała. Kto z kim i dla-
czego kręci. Dla tych ludzi. Toż oni bardziej nawet niż na 
chleb czekali na wiadomości, na rozkazy: czy już? Musia-
ło to być ważne, musiało być potrzebne. Cóż ona? Aby na-
rzędzie w rękach tych, którzy więcej wiedzieli i lepiej ro-
zumieli. Musieli lepiej wiedzieć i więcej rozumieć, skoro 
tylu ludzi im czy w nich wierzyło.

Czy miała zaufanie do zleceniodawców, którzy się nią 
posługiwali? Trudno powiedzieć. Nawet i na boskim są-
dzie trudna będzie odpowiedź. Dla noża wszystko jedno, 
czy w masło wchodzi, czy w bebech, czy komu w plecy, 
czyli też kij struże.

Stefan tego nie umiał pojąć. Posądzał, że udaje, jakże, 
był z niej taki dumny. Chwalił się nieraz i ludziom opo-
wiadał, jaka ona dzielna. 

Aniela ramionami wzruszała: taka tam i dzielność. 
W tej krwawej miazdze ludzkiej, z którą się natenczas ze-
spoliła, byli również i tacy, którzy garnęli pod siebie. Boga-
cili się. Jak? Ano dostawy. Handel. Paskarstwo. Im gorzej, 
tym lepiej, zacierali ręce. Mieli coraz więcej do stracenia, 
dla nich ta wojna, aby trwała jak najdłużej, okazja, żeby 
zarobić. Im nie na rękę były te konszachty, związki, nie-
podległość. Polska to dla nich pokrywka, żeby interes roz-
kręcić. A kiedy wrzeć zaczynało, oglądał się taki, ślinił, już 
się nie chwalił polskością. Miał pietra. 

Aniela zhardziała. Głowę znów nosiła wysoko. Obrot-
na zrobiła się, sprytu nie brakowało, panna Faustyna po-
duczyła niemieckiego, udawało się wywinąć żandarmom. 
Najważniejsze, że się naprawdę niczego już nie bała. Bo co 
jej? Uważaj na siebie, mówili niektórzy w mieście. Jeden, 

Gorczyca
Fragment powieści1. 

Maria
Józefacka
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młody robociarz, którego ksiądz przy budowie zatrudnił, 
ale na zimę praca stanęła, mówił nawet więcej. Aniela zno-
wu nauczyła się śmiać. Przypomniała sobie, ile ma lat i że 
się chłopom oczy do niej jarzą. Jednakże nie chciała wy-
słuchiwać namów, naszeptywań, palcami uszy zatykała 
i wracała do Gorczyców. Nie na każdą noc, to prawda. Na-
wykli, szanowali ją więcej, nawet nie dogryzali. W chału-
pie Michał gaworzył, sprytny, próbował pełzać. Ale mama 
nie umiał wypowiedzieć, baba mówił.

Wielkanoc była wczesna, śnieg tu i ówdzie leżał. Pro-
cesja rezurekcyjna wyszła z nowego kościoła. Jeszcze cał-
kiem surowy w środku, żywicą pachnący, jeszcze okna bez 
szyb, ale kto by się spodziewał. Parę dni zaledwie było tej 
radości. Nocą żandarmeria otoczyła kościół i barak. Wzię-
li księdza, pannę Faustynę, nawet przygłuchą Weronkę, 
która im teraz posługiwała. Anieli na wsi nie było, miała 
wracać na drugi dzień. Kiedy wieść doszła, chciała zaraz 
lecieć. Ostrzeżono ją, lepiej się tam nie kręć.

Stanęło jej przed oczyma wszystko, co z tymi ludźmi 
przeżyła. Jakże więc tak sobie, ot zostawić. Wspomnia-
ła matki wariactwo, tym postanowiła oszukać. Klocek 
uwinęła w chustkę, śpiewała mu kołysanki, parę dni jak 
kundel przeganiany z miejsca na miejsce wałęsała się, 
podsłuchiwała.

Dowiedziała się dosyć, znała już różnych, próbowała 
ratować. Znalazły się pieniądze na wykup. Grupy Żydzi-
sko cmokał: ce, ce. Obiecał ułatwić widzenie.

Okazało się, że za późno. Podstawiony człowiek nic nie 
wskórał. Księdza i pannę Faustynę powieszono jak rosyj-
skich szpiegów.

Aniela jednak doświadczyła, ile mogą pieniądze. Udało 
się te zwłoki wykraść, podmienić. Feliks, tak mu było na 
imię, temu robociarzowi, pomagał. Nocą do Nowej Woli 
przewieźli trupy aby w derki owinięte, starzyzną przyrzu-
cone. Dół wykopano w tajemnicy. Tylko najbardziej za-
ufani wiedzieli. Świeżą mogiłę startą gruzu przywalono, 
śmieci podsypano aby zamaskować. Nowy kościół z dale-
ka bielał świeżą tarcicą, po wojnie parafia wystawiła pięk-
ny grobowiec ze składek. 

Aniela wpadała do Gorczyców, aby na moment. Uprze-
dziła, co mają mówić. Po co nitki wiązać, ślad zostawiać. 
Już dla niej w Woli miejsca nie było. Gorczyce gadali te-
raz, że Michał sierota, na pytanie o matkę durnowate ro-
bili się i w kółko tłumaczyli, że gdziesik przepadła, musi 
w sadzawce jakiej utopiła się, wiadomo, głupia.

Feliks ciągnął Anielę w swoje rodzinne strony. Aku-
ratnie to samo miasteczko, skąd pochodziła matka. Puła-
wy. Z ciekawości choćby warto popróbować. Okazało się, 
słusznie. Dziadek już nie żył, wuja Niemcy porwali na ro-
boty i podobno zatłukli, kiedy próbował namawiać, babka 
została sama jak ten palec; przyjęła Anielę niczym gościa 
z zaświatów, rozserdeczniła się. Umówiły się, że Aniela 

podawać się będzie za Lodzię. Dosyć była do ciotki po-
dobna, papiery po nieboszczce zostały, po kilku latach, 
które przeminęły, mało kto Lodzię wspominał, a tym zno-
wuż nie trzeba tłumaczyć, żeby trzymali język za zębami.

Aniela zajęła się szyciem, ale dawnych znajomości nie 
ucięła, w drewnianym domku pod skarpą przechowywa-
li się różni, niekiedy dość podejrzani goście. Dlaczego się 
narażała? Poczuła, że nie jest sama i że nie tylko jeden 
człowiek za nią stoi, ale całe to mrowie, jaki poznała pod-
czas swoich wędrówek: wynędzniali, ale zaciskający pięści, 
szczuci, ale niewrażliwi na obiecanki, gdyby ich kto chciał 
kupić, w żywe oczy drwiący z propagandy i prowokacji, 
z papierowej cesarskiej łaski. Pojedynczo, ot, kamyk, wy-
starczy kopnąć i nogą z drogi odrzucić, co tam taki człek 
znaczy. W masie – lawina, która zmiele setki istnień w nią 
uplątanych, ale która utoruje drogę, choćby miała wszyst-
ko w pył zetrzeć.

Lodzia-Aniela miała powodzenie. Drzwi się nie zamy-
kały. Niektórzy kawalerowie ole od niej młodsi: trzyna-
ście, czternaście lat. Dzieci. Ojcowie tyłek by sprali, gdy-
by się dowiedzieli. Jeden znów starszy przychodził. Ruchu 
miał szybkie, żołnierskie, wyćwiczony i w pysku mocny. 
Podobno ciężko był ranny i dlatego cofnięty z frontu. Pa-
piery w największym porządku. Szarża. Austriaki obcasa-
mi stukali przed nim. Chłopaki zaś, zbierające się u Anie-
li, wpatrywali się jak w cudowny obraz. Palcem by tylko 
ruszył, poszliby choć w ogień.

Niekiedy babka wychodziła aż na drogę czuwać, czy kto 
obcy nie idzie, bo w domku śpiewano tak, że ściany dy-
gotały. Niekoniecznie tam imieniny obchodzono, chociaż 
gdyby się kto pytał…

Aresztowania lipcowe zamiast ich ostudzić, jeszcze 
podnieciły zajadłość. Wieści ze wszystkich frontów coraz 
straszniejsze, rzeź. Narody się wykrwawiły, znikąd na-
dziei, że się to szaleństwo raz skończy. Póki słońce grza-
ło i ziemia się zieleniła, przynajmniej o dniu następnym 
mogłeś zamyślać, ale oto znów nabliżała się zima, a z nią 
zapowiedź białej śmierci. Opału brakowało, żywności ta-
koż; jak żyć.

Aniela raz kiedyś wybrała się do Gorczyców. Michałek 
spał już, nie śmiała go budzić ani nawet pocałować. Gor-
czyce zatrwożeni pokazywali wiadomość: Stefan siedział 
w kryminale. Właśnie za to wojsko, które się miało Polski 
dowojować pod łaskawym patronatem Franciszka Józefa.

Gorczyce dali mąki z worka, co zatopiony był w stawie. 
Spoglądali wyczekująco, jakby wierzyli, że Aniela w czym 
dopomoże. A cóż ona mogła? Gorczyce nosa na świat nie 
wystawiali, ani wyobrażenia, że innym jeszcze ciężej. Do-
brze, że choć była ta koza od panny Faustyny.

– Gdyby coś tam miała…
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Zostawiła im cały zarobek za szycie. Pomyślała, że te-
raz z babką muszą się powietrzem obywać. Ale po co im 
gadać.

– Gdyby choć krowę – wzdychał Gorczyca.
Aniela obiecywała, że się postara. Krowa w tych cza-

sach to cały majątek.
– Zdałby się kawałek mięsa – stękała Gorczycowa.
A w kilkanaście lat później Michał taczał się ze śmie-

chu, kiedy przyłapał Anielę jak chowała kotlety do skrzy-
ni między szmaty

– Zaśmierdnie się mamie.
Wtenczas i zaśmierdniętego już nie widywali. Łopatą 

biedy nie przekopiesz i na mąkę nie przerobisz. Z tego 
ogłodzenia, z tej rzezi nieustannej, z tych konwulsji świa-
ta musiała nareszcie powstać siła, która przeważy. Nadle-
ciały wieści o rewolucji. Prawie nie do wiary. Strach zatar-
mosił. Nie tylko strach. Jak wataha wilków czeka, żeby się 
rzucić do gardła, a później pokrywa trupa drgającą kupą, 
w której tylko chrzęst kości i krwawe migają ochłapy. Nad-
szedł czas, kiedy się musiało nareszcie spełnić to, co nara-
stało latami, może przez wieki całe.

Późniejszy zamęt Aniela pamiętała jak przez mgłę. 
Wrócił Stefan. Któregoś dnia znienacka zastukał i zanim 
odpowiedziała, otworzył drzwi i stanął w progu. Drzwi 
cień przesłonił, skoczyła na równe nogi, nie lubiła nie-
proszonych gości. Jeszcze go nie poznawała, zmierzch 
był, on zaś wyższy, więcej barczysty, ze szczeciniastym za-
rostem. Stefan się nie namyślał. Skoczył, w ramiona po-
chwycił, naokoło siebie okręcił, aż kiecka zafurczała, do 
piersi przycisnął i całował w oczy, usta, łakomie, głodny, 
nienasycony. 

Świat jej w oczach zawirował, jakby w głęboką studnię 
leciała. To był on. Zachłyst, szloch, śmiech. Chwyciła go 
garściami za włosy, oddawała pocałunki na oślep, dziko, 
jakby kąsać chciała. Drżenie w niej narastało jak wielki, 
siłą hamowany płacz, nareszcie łzy popłynęły. Znierucho-
miał, ciągle ją do piersi przyciskał, głowę nachylił, w twarz 
zajrzał, aż się zanosiła. Razem z tym płaczem uchodził 
z niej i żal do niego, i beznadzieja, w jakiej żyła od dnia 
jego ucieczki.

Chyba zrozumiał, nie pytał. Mocniej jeszcze przygar-
nął. Jakby się rozłupany pień drzewa ponownie zrastał – 
tak trwali. Płacz Anieli niczym żywica ranę wielką gojąca. 
Stefan już nie napierał na nią z gorączką, z pośpiechem, 
jakby pragnął najszybciej przeskoczyć lata, które ich od-
dzieliły. Trzymał ja blisko siebie, tulił z taką czułością jak 
dziecko najukochańsze. Uspokajała się powoli, jeszcze ła-
pała oddech ustami, jeszcze łzy nie obeschły, kiedy mu 
w twarz zajrzała i zapytała z niepokojem:

– Widziałeś Michała?
Zaśmiał się.
– Stamtąd idę.

Pocałunkami powiedzieli sobie w tych najpierwszych 
chwilach więcej, niż słowa mogły wyrazić.

Aniela ujrzała babkę, jak się przygląda zlękniona. Po-
ciągnęła do niej Stefana. Schylił się, w rękę pocałował:

– Dziękuję.
Objęła go za głowę i szybko poruszała ustami, jakby się 

modliła. Aniela widziała, że babka naprawdę się cieszy. 
Zagadnęła ją później dlaczego.

– Durnieńka – babka pokiwała głową. Aniela nie do-
pytywała więcej.

Radości tej wystarczyło aby na jedną noc. Stefan uciekł 
z więzienia. Ukrywał się. Powiedziała, że mu pomoże. Nie 
wierzył. Dopiero kiedy spotkał tego jej znajomego, Żbika, 
przekonał się. Załatwiono mu lewe papiery. Zapropono-
wano współpracę. Odmówił.

– Dlaczegoś to zrobił?
– Niech on tu się za wiele koło ciebie nie kręci – powie-

dział – bo w pysk strzelę, a jeśli nie pomoże, to i zarżnę.
Całkiem oszalał. No nie. Potem poszedł po rozum do 

głowy i przyjął. Jednakże Anieli pilnował jak pies gnata. Ją 
to wówczas cieszyło, Tamta pierwsza noc już się nie wró-
ciła, tamto odnajdywanie się czułe, wytrwałe, błądzenie, 
przypadanie do siebie. Za to budził się w nich obojgu głód 
coraz większy. To nie była ta sama dziewczyneczka, któ-
rą wziął wtedy w półśnie, półzbudzeniu w szopie na sia-
nie. Babę z niej zrobił wiecznie niezaspokojoną, łakomą.

Nie mieszkał u niej, byłoby zbyt niebezpiecznie. Więcej 
przebywał w Woli u rodziców. Ale i tak przylatywał. Nie-
kiedy nawet słowa nie zamienili, napadali na siebie za-
chłannie, jakby się na potępienie skazując, bardziej niż 
miłość była to już walka pomiędzy nimi, bez wytchnie-
nia, bez łaski, bez czułości nawet. Przedtem kochała, tę-
skniła, wyobrażała sobie. Teraz związali się razem niczym 
ogień z wichrem, jedno drugie podsyca, oba dzikie, śle-
pe, spragnione.

Babka patrzyła się na to wariactwo, czuwała, żeby 
szczęścia nikt nie zamącił, ale głową kręciła. Kiedyś zbur-
czała Anielę:

– Jakże ty z nim żyjesz? Toć grzych. Bez ślubu.
Aniela roześmiała się babce w nos. Co jej tam ślub? Po-

kropek. W bieli i tak do ołtarza nie pójdzie. A czy to zresz-
tą konieczne? Jaka stuła zwiąże ich silniej niż to wzajem-
ne pragnienie. Była pewna, że Stefan do żadnej innej nie 
pójdzie, że tylko w niej ma upodobanie. Wiedziała, że 
się już sprzęgli na dobre i na złe, a ludzie w tych wojen-
nych czasach taki znowuż uważające nie byli. Pomieszało 
się wszystko: pojęcia i obyczaje. Wówczas, kiedy chodzi-
ła brzemienna, o, wtedy metryka ślubu by się jej przyda-
ła. Ale teraz? Byle Stefan był blisko. I stale. Niechże się już 
raz skończy ta przeklęta wojna.

Babka naszeptywała swoje: że dziecku ojciec potrzeb-
ny prawdziwy, nie zaś przyłatany, że po wojnie rodzina 
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zachce ożenić Stefana z inną, która mu pieniądze wniesie 
i majątek, że na chłopa jak na byka postronek potrzebny. 
Co jest kochanie? Jak choroba. Z czasem człowiek ochłod-
nieje, przywyknie, ozdrowieje. Wtedy się za tobą nie obej-
rzy, inszej poszuka. Chyba że go sakramentem do siebie 
przykujesz.

Aniela opędzała się od tych rad jak od much dokuczli-
wych, ale swoje zdziałały. Nieufność, może nawet zazdrość 
pobudziły. Stefan stale u Gorczyców przebywał, oni zaś jej 
nie kochali, gotowi go na swoje kopyto przerobić. Co wte-
dy? Wolała się nie zastanawiać. Znowuż prosić go o ten 
ślub nie śmiała. Przychodził do niej na gotowe. W głowie 
mu nie postało, że mogłaby go nie zechcieć. Pewny swe-
go jak pietuch w kurniku. Witany zawsze z upragnieniem. 
Pochlebiało mu to, niby który nie lubi. Nauczył się swo-
ją niecierpliwość hamować, czekał, aż się Aniela zdradzi. 
Udawało mu się. Lgnęła do niego, szukała… Za te wszyst-
kie lata… O ślubie ani się zająknął. Miał babę i tak. Wy-
godnie. Rodzina oczy przymykała, udawali, że nie widzą. 
Zresztą o czym tu gadać, skoro dzieciak już dobrze latał.

Stefan lubił synka. Podrzucał go do góry, aż rozwiewa-
ły się ciemne włoski, mały zachodził się od śmiechu. Do 
Anieli tak rąk nie wyciągał. Czasami stawał obok ojca, 
obejmował go łapinami powyżej kolana, bo dalej nie mógł 
sięgnąć, podnosił głowę, zapatrzony, zjadłby, gdyby się 
dało. Miał więc Stefan i Anielę, i syna. Gorczyce zaś witali 
go niczym Piotrowina z grobu powstałego. Dobre to było 
po latach poniewierki.

Zima nastała wczesna i bardzo mroźna. Śniegi spadły 
ogromne po pas. O tyle dobrze, że Austriacy mniej się krę-
cili. Po śmierci księdza organizacja w Woli i okolicy jakby 
się rozprzęgła. Trochę postrach, trochę konieczność, żeby 
się zanadto nie pokazywać. Obecnie Żbik, ten oficer, zlecił 
Stefanowi werbowanie ludzi. Stefan wśród wiejskich chło-
paków posłuch miał ogromny, starsi również się intereso-
wali. Także stary Gorczyca się zadeklarował. Panowało już 
coraz powszechniejsze przekonanie, że skoro car kaput, 
Niemcy dostają w kuper, zaś kajzer w ogóle się nie liczy, 
trzeba się przygotować, aby w odpowiednim momencie 
przejąć władzę i oswobodzić ziemie od najeźdźców.

– To nie są mrzonki, utopie marzycieli – wołał na po-
siedzeniach Stefan, jakby miał zaraz wszystkich do boju 
poderwać – to rzeczywistość. – Do wiosny miał już po-
nad dwustu chłopa.

Rzadziej zaglądał do Anieli, cały przejęty swoją robotą. 
Namawiał, żeby się przeniosła do Woli. Odmówiła.

– Jak ci potrzeba, to se chodź – powiedziała ze 
śmiechem.

Wzięła go na przetrzymanie. Babka ma rację. Jak dosta-
je wszystko darmo, to nie uszanuje.

– A cóż ty za matka – próbował i z tej beczki.

– Dziecko nie ma krzywdy – odpowiedziała niby obo-
jętnie. – U dziadków mu dobrze, a ja tu jestem potrzebna.

Faktycznie, nie stukała w palce, czasu nie wystarczyło, 
żeby się wysmarkać. Żbik już ją na tyle poznał, że miał do 
niej zaufanie większe niż do kogo.

Puławy od tamtych czasów, kiedy się tu na przemian 
Austriaki i Moskale przepierali w czternastym i piętna-
stym roku, w połowie zrujnowany i wyludniony, stanowiło 
o tyle ważny punkt, że tędy przebiegała kolej, wiadomości 
docierały szybciej. Nie było się już skazanym na wyczeki-
wanie głosu z nieba jak w Zdunach czy nawet Woli, gdzie 
o wielkim praniu nad Marną ludziska się dowiedzieli pra-
wie w pół roku później.

Przy tych reorganizacjach, jakie Żbik obecnie przepro-
wadzał, potrzebował on zaufanych kurierów. Aniela paso-
wała, jak ulał. Młoda, sprytna, niemieckim jako tako wła-
dająca. Często ją wysyłano do miasta. Brała z sobą spory 
koszyk. Były tam różne drobiazgi, zaś w spodzie zmyśl-
nie zrobione drugie dno i tam dopiero znajdowało się, co 
potrzeba.

Także i dom ich pod skarpą okazał się dość wygod-
ny. Łatwo było tak czujkami obstawić, aby w porę ostrze-
gły. Opodal znajdował się kamieniołom i dobrze ukryty 
schron. Diabła zje kto, nim wypatrzy. Odkąd zaś śniegi za-
waliły, to już aby swoi docierali. Stara baba i dziewczyna 
nie budziły u Austriaków zajęcia.

Stefan w wigilię nie przyszedł. Czekał pewno, że Aniela 
sama do niego przyleci. Przeliczył się. Na pasterkę wybra-
li się razem ze Żbikiem. Daleko do kościoła, ponad czte-
ry kilometry. Śnieg tak obfity, że droga lipami wiekowy-
mi wysadzona całkiem w nim utonęła. Aby korony drzew 
wysterczające z zasp znaczyły, którędy biegnie. Szli zatem 
polem wzdłuż drogi. Wiatr zdmuchnął stamtąd pył śnież-
ny, pod spodem zlodowaciałe, ślizgać się można było. Szli 
szparko jak po ubitym.

Na pasterce tłum ludzi, kościół pełny po brzegi i na 
cmentarzu wokół nieprzeliczone mrowie. Sporo tu było 
znajomych, naszeptywali ze Żbikiem, potrząsali dłońmi, 
oczy roziskrzone, radość w zabiedzonych twarzach.

Dzwony się nie odezwały, bowiem zaraz na początku 
wojny Niemcy zabrali je, aby przetopić na armaty. Za to 
z tysięcznych piersi buchnęła pod niebiosy pieśń: „Bóg 
się rodzi”.

Kanonik wszedł na ambonę. Nachylił się, pilnie wypa-
trywał, jakby w każdej z osobna twarzy szukał odpowiedzi.

– Bracia! – zawołał – już niedługo. Bądźcie gotowi, aby 
nas dzień nie zaskoczył. Bóg się rodzi, wolność się przy-
bliża, łaska nad umęczonym narodem. Od nas samych za-
leży niepodległość tej ziemi, karmionej potem tylu jej pra-
cowników, krwią żołnierzy. Jedność jej i jej siła – w nas 
jest. Nikt nam wolności nie da. Sami ją odebrać musimy…
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Zamilkł, jak gdyby czekał. I oto począł się pomruk, jak-
by dochodzący z głębi ziemi, z tego tłumu naokół. Co-
raz silniejszy, donośny. Nareszcie jak grom się ozwał – nie 
krzyk rozpaczy – głos gniewu i woli niezłomnej:

– Odbierzemy!
Wracali później pod wygwieżdżonym niebem. Przy-

łączyły się do nich gromadki młodzieży. Podkomendni 
Żbika. Podnieceni, rozśpiewani, nie lękający się nikogo 
i niczego. A przecież prawie bezbronni – w niedalekiej od-
ległości rozmieszczone były posterunku żandarmerii, woj-
na trwała i nie wiadomo, co komu pisane.

Chałupa pod skarpą pękała w szwach. Do rana siedzie-
li. Ta ich zastał Stefan. Wszedł nasrożony, ledwo na Anielę 
spojrzał, ale go zaraz porwali, zagadali, wsiąkł.

Nowy rok osiemnasty witali już razem. Stefan od rodzi-
ców przyniósł grochu, Aniela u znajomych zdobyła kawał 
wędzonki. Prawdziwe święto: grochówka z boczkiem, spe-
cjał, którego dawno nie oglądali, zadowalając się kartofla-
mi i Bogu dziękując, jeżeli ich wystarczało.

Nastąpiło takie ożywienie w pracy niepodległościowej 
na całym terenie, jakby lada moment mieli się oswobo-
dzić. Wiosna przyszła wczesna i od razu ciepła, do połowy 
marca śniegi poznikały. Stefan za resztę mąki wypożyczył 
konia i pięknie grunt uprawił. Do świąt obsiali i ważniej-
sze pracy były zakończone. Po lasach odbywały się ćwi-
czenia nowo uformowanych oddziałów. Młodzież maso-
wo się garnęła, chociaż bywało, że poniektóry rodzic łoił 
pasem, gdy syn zaniedbywał zwyczajne obowiązki. Z bo-
lącym tyłkiem delikwent, ledwo się spod ojcowskiej ręki 
wysmyknął, wracał do kolegów i nadal ćwiczył gorliwie. 

Bieda w tym, że broni nie mieli. Karabiny strugali 
drewniane. Do ćwiczeń może się nadawały, ale zwyciężać 
z nimi już by nie poradził. Żbik wysyłał Anielę, gdzie tylko 
mógł, z błaganiem o broń, ale to była próżna fatyga. Sam 
Żbik zresztą miał jedynie pistolet, z którym się nie rozsta-
wał. Przemierzał pieszo dziesiątki kilometrów, docierając 
do najdalszych placówek.

W jednej z nadwiślańskich osad komendantem takiej 
placówki był dworski ogrodnik Paluch. Zramolały dzie-
dzic Polską się nie interesował. Przeboleć nie mógł, że mu 
leguny w przemarszu zabrały kilkanaście koni, bo miał 
niezłą stajnię i tym się najbardziej chlubił. Znali go z tej 
niechęci nawet i Austriacy, toteż Paluch miał wolną rękę 
w działaniu. Chłop był małomówny, skryty jak rzadko, 
postawny, baby się za nim oglądały.

Którejś kwietniowej niedzieli Żbik zarządził naradę, na 
którą wezwano również i Palucha. Wędrował na skróty, 
przechodził wąwozem i tam napatoczyło się dwu żandar-
mów. Wydał im się podejrzany, zatrzymali go i prowadzą 
na posterunek. Paluch miał przy sobie sekator. Łup żan-
darma w łeb, aż nos zagruchotał i oko wypłynęło. Dru-
gi strzelił, kulka Paluchowi koło ucha świsnęła, ale już 

wyrwał napastnikowi pistolet, jak na pokazie pocelował 
prosto w serce. Zabrał żandarmom broń i naboje, trupy 
przysypał liśćmi, licząc, że w wąwozie nikt nie będzie szu-
kał, i powędrował na zbiórkę.

Powitali go jak bohatera, najbardziej podziwiając tę 
broń zdobyczną. Każdy pistolet był na wagę złota, cóż do-
piero takie parabellum, dziewięć milimetrów. Skarb.

Żbik jednakże miał nosa i zakazał Paluchowi powrotu. 
Okazuje się: słusznie. Truposzy Austriacy wykryli i jakby 
się wściekli. Istna nagonka. Wyznaczono nagrodę na gło-
wę Palucha, kilkadziesiąt tysięcy koron. Odtąd musiał się 
ukrywać, a chociaż wielu chętnie by go przyjęło, łakom-
stwo ludzkie nieograniczone i każdy niby ma swoją cenę, 
wobec której skrupuły ustępują. Toteż Żbik powierzył Pa-
lucha Anieli, zresztą sam wolał mieć go pod ręką. Paluch 
zamieszkał na stryszku. Aniela mu jeść nosiła.

Było coś między nimi? Stefan sądził, że tak. 
Do tego doszło, że kiedyś mało się nie pozabijali. Szczę-

ściem Żbik ich rozdzielił. Na Palucha wyjechał z mordą:
– Durniu, toż oni dzieciaka z sobą mają, potrzeba ci cu-

dzy ogródek obrabiać?
Paluch spojrzał na nią – i jak. Byłaby się ze wstydu spa-

liła. Później go zawsze omijała. A te chłopy zaraz do sie-
bie drogę znalazły:

– Trzeba podlać zgodę, żeby się nie rozeschła.
Nie było potem lepszych przyjaciół. Paluch wyprowa-

dził się do Woli, a po wojnie ożenił się z siostrą Stefana, 
tą średnią. Dzieci się coś pięcioro dochowali. Ale odkąd 
Gorczyce przenieśli się do Zalesia, znajomość się urwała.

Był jednak z tego wydarzenia pożytek. Po pierwsze, 
Żbik ochrzanił Stefana:

– Pobierzta się, cholery, zamiast ludzi w błąd 
wprowadzać.

Pili później do rana i Stefan sam napędzać zaczął do 
żeniaczki. Tak więc Aniela honornie z tej sprawy wyszła, 
a nawet mogła trochę nosem pokręcić. Z niczyjej łaski, 
z dobrej woli ją brał.

W lipcu był ich ślub. Nie miała Aniela białej sukienki. 
Szczęściem babka wynalazła w starej skrzynce kieckę żół-
tą w paski, która należała kiedyś do Lodzi i pasowała jak 
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raz. Przyjechał ojciec Stefana i najstarsze siostry z Micha-
łem, który nie chciał do matki na ręce iść, boczył się i stale 
za dziadka się chował. Chłopaków z organizacji pełniuteń-
ki kościół. Jak zaśpiewali – głośniej niż organy. A póź-
niej tańce trwały do rana. Z desek zbito podłogę i ułożono 
w sadku, zaś Paluch przygrywał na harmonii. Tylko po-
częstunek był więcej niż skromny, ale jaki miał być w tych 
czasach.

Drugi ważny pożytek z tej ich kłótni był taki, że Paluch 
jakoś więcej się rozgadał i kiedyś wyznał Stefanowi, że 
jego dziedzic ma gdzieś w ogrodzie zakopaną broń. Kiedy 
się Austriacy cofali w czternastym, bo ich Moskale za dupę 
wzięli, porzucali, bywało, i tabor, i broń. Całą furę tego 
arsenału ukrył w ogrodzie szwagier dziedzica ze swymi 
ludźmi. To był ponoć patriota ten szwagier. W piętnastym 
Moskale wzięli go do wojska, nie zdążył się skryć. Dale-
ko na wojenkę nie ujechał. W pobliżu była bitwa, bomba 
się rozerwała, tamci poginęli, ale broń gdzieś jest. Paluch 
szukał, bezskutecznie.

– A dziedzic nie wie?
– I słowa nie piśnie. On jest przeciw nam.
– A zobaczymy.
Stefan wziął kilkunastu chłopa i Palucha, który najlepiej 

znał teren, i podrałowali do Ludwinowa.
Otoczyli dwór. Służba zbiegła. Nie mieli ochoty wła-

snym ciałem zastawiać tego opoja.
Stefan wylegitymował się jako delegat organizacji nie-

podległościowej. Tak i tak. Broń jest niezbędna. Wycią-
gnął asygnaty.

– Zapłacimy.
Dziedzic go wyśmiał. Wówczas Stefan ze klapy go wziął 

i nóż pokazał:
– O, tu masz. Widzisz?
Nie chciał wydać tej broni. Wrzeszczał. Groził, że do 

władz wystąpi. Od bandytów mu naurągał. 
Za zdradę narodu polskiego gardło dał.
Stefan nie lubił o tym opowiadać. Widzisz, tłumaczył 

Anieli, co innego wróg. A swój…
Przekopywali ten ogród nadaremnie. Już zaczynało 

świtać. Wkrótce się trzeba wycofać. I wtedy spostrzegli 
umorusanego chłopaka. Może miał z dziesięć lat, a może 
i to nie. Przyglądał się i podśmiewał.

Stefan się namarszczył, złapał dzieciaka za kołnierz:
– Czego się chichasz?
– A bo wim, cegoście sukali, ale to nie tu.
Stefana aż zatrzęsło.
– Gadajże!
Zaprowadził ich z drugiej strony pod drewutnię:
– Tutok.
Nawet niedługo kopali. Szpadle zgrzytnęły, pokazały 

się skrzynie.
Stefan przykucnął przed chłopcem.

– Synek, a bodaj cię. Skądżeś wiedział?
-Tato mi pokazywali, że tutok będzie broń dla Polski.
– A gdzie twój tato?
– Jego już ni ma. Kula go zabiła.
– A mama?
– Mama pomarła. Głód był.
– To sierota – wtrącił się Paluch – Pasał dziedzicowe 

krowy.
Tych krów było pięć. Dwie z nich pociągnęły wóz z bro-

nią. Dzień przeczekali w zaroślach, dopiero wieczorem 
puścili się w dalszą podróż. Noce letnie krótkie. Gdzieś 
koło północy Aniela posłyszała skrzypienie osi i wybiegła 
przed dom. Wóz był ciężko wyładowany, a chłopaki mało 
nie poszaleli z radości. Stefan pchnął ku Anieli chłopaka 
w obszarpanych majtkach.

– Zajmij się nim. To jego zasługa.
Tego Wicka Paluch później usynowił. Zdolny chłopak. 

Skończył szkoły. Podobno nawet został lekarzem i wyje-
chał gdzieś na wybrzeże.

Jak to się różne sprawy dawno w myślach zatarły, a ten 
Wicek żyje.

Małe to, a takie zajadłe. Wymógł na Stefanie, że mu dali 
karabin, sam Stefan ich ćwiczył. Przydała im się ta umie-
jętność już w listopadzie.

Czego ty się tak śpieszysz, no czego? Dopiero lipiec był, 
a tu listopad. Oddech płytszy. Nad Anielą twarz Barbarki.

– Niechże się mama choć napije.
– A dajże ty mnie spokój.
– Boli co?
Bólu nie podzielisz. Idźże ty, Barbarka, do siebie wra-

caj. Życie własne ot jak sztuka płótna. Rozprężysz w obu 
rękach, na słonku położysz, widać wtedy wyraźnie i wą-
tek, i osnowę, i każdziuteńkie zgrubienie. Dzień po dniu. 
Jest się czym później pochwalić.

I pożałować.
W początku listopada, czwarty to był czy piąty, wpa-

dli chłopaki:
– Idziemy Austriaków rozbrajać.
Tę broń przywiezioną z Ludwinowa przedtem godzi-

nami całymi czyścili z rdzy, naprawiali, teraz porozchwy-
tywali. Żbik dla każdej grupy wyznaczał zadania. Poszli. 
Raczej pobiegli.

To się stało tak raptownie. Ludzi przedtem jakby wi-
dać nie było. Wszystko zmalałe, skurczone. Teraz – każ-
dy ożył. Po godzinie Aniela znalazła się w rynku. Napa-
toczył się chłopiec z biało-czerwoną opaską i karabinem 
dłuższym niż on sam. Wicek. Uśmiechnął się do niej, po-
kazał posterunek żandarmerii:

– I śladu po nich ni ma.
Dzień nawet nie minął, kiedy całą okolicę oczyści-

li. Obcy ludzie padali sobie w objęcia. Wiwatowali. Tej 
nocy nikt nie zasnął. Nareszcie byli u siebie. Żbik i Stefan 
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pojechali do miasta. Spotkali się z Anielą aby na parę 
chwil. Stefan ją zaszedł z tyłu, ścisnął dłońmi w pasie, ob-
rócił. Patrzyli na siebie. Jakby się pierwszy raz spotkali, za-
chłannie. Stefan głową podrzucił:

– A widzisz!
Powiedział jej, że idzie, bo się zobowiązał. I żeby się 

o niego nie bała. Łatwo mu gadać. O siebie nigdy zbytecz-
nie nie potrafiła się lękać, o niego – do nieprzytomności. 
Teraz bardziej niż kiedy. Babska głupota chyba.

Te chłopaki – oni myśleli, że taki zryw z bronią czy 
z gołymi rękoma, że te wiwaty, ten rozgłos to już przed-
pole czyste i że oto kończy się dziejów praca, sto pięćdzie-
siąt lat męki, niepewności, pogardy.

Na tych piachach i glinach, wzdłuż całej Wisły jak we 
młynie: trach, trach, trach. Aniela wsłuchiwała się w ten 
dygot. Ten wielki pośpiech, jakby się więzień zza krat wy-
łamywał. Oto nie było już mowy o Polsce z łaski któregoś 
zaborcy, o pajacu na nitce, kukle na skinienie palca, ka-
dłubie bez głowy, rządzonym przez cudzy interes. Mia-
ło być państwo niepodległe. Z tych zrujnowanych miast, 
ogłodzonych wsi, wyludnionych rodzin wyrastała Polska. 
Osłabła, chora jak wyniszczony organizm. Jednak naresz-
cie osobna. Niezawisła.

W Puławach jeszcze pachniało zaduszkami. Ludzie tylu 
bliskich potracili, w miasteczku nie została nawet poło-
wa mieszkańców, a ci, którzy przeżyli, wycieńczeni, pra-
wie na ostatnich nogach. W pobliżu był obóz głodowy. 
Kości tu warstwa na warstwie. Zaduszki, wspomnienia, 
tłum gęstniał.

Aniela chodziła nad Wisłę. Tam zawsze ten ostry prze-
ciąg i jakby się nic nie zmieniło. Dnie były szaroniebie-
skie. Słonko już nie grzało, ale tak posrebrzało brzegi, że 
oczy ślepły.

Tylko babie do głowy takie durne dumki uderzają. 
Aniela przypominała, że kiedy rodziła Michała, zdawa-
ło jej się, że tak się wiele rozstrzygnie. A oto był osobny, 
całkiem nie taki, jak sobie mogła wymarzyć, i dosyć obcy. 
Jeżeli go zechce nagiąć do swoich wyobrażeń, czy będzie 
mu przez to lepiej?

Więc nic się nie skończyło, dopiero zaczynało. I ta Pol-
ska, do której wszyscy szli trochę na oślep. Jaka też bę-
dzie? Dotychczas to wyglądało jak papka zbyt długo mie-
szona, ciasto rozlazłe, oszukiwane, gdzie ani mąki czystej, 
ani zaczynu.

Spoglądała na Wisłę, jakby tam mogła znaleźć 
odpowiedź.

A Stefan już się wplątał. Już działał.
Jak tylu innych.
Żbik wrócił w początkach grudnia. Aniela pytała 

o męża.
– Warchoł! – rzucił przez zęby – Z kim on się wiąże!
To była ta szara masa z oszukiwanej mąki.

A już się kisiło, podbechtywało.
Świński zgonnik, Leniewski, który przez całą wojną 

palcem nie kiwnął, chyba w prywatnym interesie, teraz 
się pchał. Zawołany patriota. Umowę podpisał na dosta-
wy do wojska. Ładował spleśniałe suchary. I nic mu. A na 
Palucha poszedł donos, że chłopski bunt urządził i dzie-
dzica Ludwinowa zarżnął. Był sąd. Żbik stawał jako świa-
dek, więc uniewinnili.

To wszystko szybko się działo.
Radość.
I kto pierwszy.
Aniela się napatrzyła.
Taka tam zwyczajna baba. Drobina ludzka. Nie mia-

ła rozeznania.
Był rząd.
I zaraz potem drugi, który cofnął poprzednie obietnice.
Ale wybory do sejmu. Nareszcie własna władza.
Trzydzieści parę partii staje do wyborów.
Każden ma swoje racje, nie cudze. Swoje zachwala.
A naród jeden.
Komu naród, komu motłoch.
Gmin.
Ciemna masa.
Niektórzy mieli jak najlepsze zamiary, ale im nie dosta-

ło pojęcia, nie doświadczyli razem biedy, nie jadali z jed-
nej miski nie omaszczonych ziemniaków, ich dzieci nie 
wędrowały kilometrami do szkoły, w której nauczyciel-
kom choćby i najświatlejszym ręce grabiały, bo nie było 
opału. Nie stali w kolejce po zupę dla bezrobotnych. Nie 
spędzali młodości aby na pastwisku z krowami. Najlepsze 
chęci nie zastąpią rozeznania.

Ten naród.
Drobiny ludzkie.
A każda własnym życiem zajęta, a życie na wspólny 

rachunek.
Ma?
Winien?
Komu winien?
– Kto nie ma szacunku dla własnego narodu, nie jest 

godzien nim rządzić – Tak powiedział Michał w wiele lat 
później, w Zalesiu.

Szacunek? Dla tej masy, która gołymi rękoma rozbra-
jała okupanta? Dla tych milionów istnień, których za-
pewne ani oko nie widziało, poza – być może – Okiem 
Opatrzności.

No i przypatrz się, durna babo, jednak nie za wiele na-
uczyłaś się od tych chłopów, którzy tu przychodzili, żeby 
na głos marzyć, obmyślać, planować. A nie bez tego było, 
żeby się nie widzieli jako szczególnie ważni i do przy-
wództwa stworzeni. Każden jeden chciał rządzić, a do słu-
chania brakowało.
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Baba jest właśnie po to, żeby słuchała, podziwiała i żeby 
rodziła chłopaków.

Wezmą ich z czasem do wojska.
Przydadzą się.
Komu?
Na krwawą miazgę, ciemną masę przydadzą się. Na 

przemiał.
Rzeka znieruchomiała pod lodem. Już jej nie widać. 

Aniela owijała się chustką, wiatr nią targał, mało nie oba-
lił. Chodziła patrzeć na rzekę, która zaniemówiła. A tyle 
w niej było kropel, drobin – i każda ważna. Razem skła-
dały się na wielkość tej rzeki.

Stefan znowuż zgłosił się do wojska.
Głód w oczy zazierał.
Od obietnic jeszcze nikt nie utył.
Jedną z tych krów, które wtedy wzięto w Ludwinowie, 

przyznano Gorczycom. Słusznie należała się.
Aniela wybrała się odwiedzić dziecko i teściów. Przy-

jęli ją niezbyt chętnie. Może uważali, że nie umiała utrzy-
mać Stefana przy sobie. Dopóki on był, znacznie im ze-
lżało. Teraz musieli się sami mordować. Aniela wiedziała, 
że urodzaj był dosyć dobry, sama pomagała przy żniwach. 
Zjechali wtedy gromadką, obrobili raz-dwa. Napomknęła, 
że może daliby trochę mąki.

– I dla nas brakuje – powiedziała szybko gospodyni. – 
Wojsko wszystko zboże zabrało.

Może i tak było. Lepiej czasem w kłamstwo uwierzyć. 
Michałek nieufnie podszedł, bardziej lgnął do babki. 

– Gdzie tata? – zapytał.
Babka go pochwyciła na ręce, zaczęła obcałowywać, aż 

się Anieli mdło robiło od tego mlaskania.
– Moja ty siroteńko.
Nie powiedziała teściom, że jest znowu brzemienna. 

Aniby palcem ruszyli. Niech już to będzie do końca aby 
jej krzywda, po co się upokarzać.

Własna babka przyjęła nowinę pogodnie.
– Daje Pan Bóg dzieci, daje i na dzieci – i poszła się wy-

modlić dziękczynnie.
Aniela była mniej skora do dziękowania. Wprawdzie 

znacznie lżej znosiła tę ciążę niżeli tamtą z Michałem, 
babka jednak stawała się coraz bardziej niedołężna, zaś 
manna z nieba nie chciała spaść. Przeciwnie, palić nie 
miały czym, więc woda zamarzała w misce, ciepłe jadły 
aby raz na dzień. Aniela chodziła daleko aż pod stację, 
gdzie można było niekiedy uzbierać węgla, jaki się usypał 
z wagonów. Tam spotkała Feliksa, który się zaczepił przy 
kolei. Odprowadził ją raz i drugi, przyniósł trochę ziem-
niaków od matki, rozejrzał się po tej ich nędzy i gdzieś się 
znów zawieruszył. Anieli duma nie pozwalała, żeby łazić 
i szukać go po kątach.

Nastały chlapy bez końca, nie szło nosa wychylić, deszcz 
ze śniegiem, niby odwilż, ale zacinająca, paskudna. Dach 

w chałupie przeciekał. Nie było sposobu załatać. Podsta-
wiała garnki, miednice, słyszała, jak skapuje. Po nocach 
spać nie mogła, zdawało jej się, że to maszerują tysiące 
obutych stóp, a dokąd, miły, a dokąd? Śpiewało się wtedy 
rzewne piosenki o Jasieńku, który już nie powróci. Nie-
którzy się wzruszali, napawali, że to takie piękne, wznio-
słe. W czorty posłałaby takich. Gulgotali o Polsce, a tyłka 
żaden nie podniósł, ino interes tłukł. Tęskniła za Stefa-
nem. Żeby był tutaj, przy niej. Żeby nie musiała znów ro-
dzić jak poteradło jakie. I żeby ich dzieci też miały okazję 
przeżyć. Już dosyć się napatrzyła na te sine, wynędzniałe 
trupki, które co dnia chowano na kamieńskim cmentarzu.

A kroki maszerowały.
Kiedyś znów jej się wydało, że to pukają do niej. Widzia-

ła takie ręce na jawie, w czasie swoich wędrówek: ręce bez 
krwi, wychudłe, wyschniętą skórą obciągnięte, ręce sióstr 
miłosierdzia, cierpliwe i jakby bez skazy, ręce sękate, łatwo 
zaciskające się w pięści, ręce bezrobotnych, całe w supłach 
żył, chciwe, jakby próbowały z pustki wydusić choć jaką od-
powiedź, ręce skazanych, ręce panny Faustyny, proboszcza 
i tych cieśli, którzy czasu wojny postawili nowy kościółek 
w miejsce spalonego – jakby wiedzieli, że zawsze i zawsze 
życie musi odrastać, życie będzie odrastać. Te wszystkie 
ręce pukały do Anieli, domagając się od niej jakiejś odpo-
wiedzi, ale ona nie rozumiała, czego pragną. Gdyby mogła 
tych zmarłych tutaj wpuścić. Niechby się nie błąkali. Wsze-
lako pojmowała, że oni, jeżeli istnieją, to raczej tylko w pa-
mięci. Więc o co się dopraszali? O jakiś sens?

Babka poświstywała przez nos. Staremu człowiekowi 
lżej. Niczego się już nie spodziewa.

Od Gorczyców nikt się nie dowiadywał. Mieli z głowy. 
Stefan nareszcie napisał. List pełen gorących słów, nieważ-
nych obietnic i niczego więcej. Gdyby chociaż wiadomo 
było, po co to wszystko.

Chodziła teraz nad rzekę i modliła się, żeby poronić. 
Bóg nie wysłuchał.

Natomiast przyszedł Feliks i powiedział jej, że w szpita-
lu znalazł dla niej pracę. Więc gdyby chciała. Niewiele za-
robi, ale jeść dostanie. Dla siebie, może i dla babki. Znów 
przyniósł kubeł kartofli. Oszczędnie gotując i żeby się na-
wet łupiny nie marnowały, starczało prawie na miesiąc. 
Aniela wyliczała te kartofle sprawiedliwie, po tyle samo. 
Jednakże babka zawsze oszukała i zamiast swoich trzech 
zjadała ledwie połowę, resztę zostawiając Anieli.

– Nie chce mi się – mówiła. – Stary człowiek nie potrze-
buje tyle. Tobie trzeba za dwoje.

Aniela wiedziała, że to kłamstwo. Że babka sobie odma-
wia, chociaż w niej aż skowyczy. Jednak zjadała tę dodat-
kową porcję. Najpierw jakby ze wstydem, potem już obo-
jętnie. Dziecku się należało. Też prawda. Babka się nażyła.

Maria Józefacka
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Znam ja takie topole w Warszawie
na Cytadeli,
pod którymi ku wiecznej sławie 
nasi ojcowie ginęli.

Szumią nad nimi topole
jak ongi,
pamiętające ich bolę
w rozchwianiu zastygłe posągi.

Władysław Broniewski
Wisła

WPROWADZENIE

W 100-lecie uchwalenia Dekretu Rady Regencyjnej 
o opiece nad zabytkami sztuki i kultury1 w tym m.in. nad 
drzewami sędziwymi i okazałymi, określonymi jako za-
bytki nieruchome, warto się przyjrzeć jak te szczególne 
postanowienia realizowane są współcześnie w praktyce 
konserwatorskiej. Skłania do tego m.in. osobliwy przypa-
dek prastarej topoli czarnej zw. Baobabem z zabytkowego 
Placu Litewskiego w Lublinie.

Przypadek tego drzewa jest w istocie niezwykły.
Nie było dotąd w Lublinie, może poza legendarnym 

dębem Leszka Czarnego w XIII w.2, drzewa o tak indy-
widualnym charakterze, tworzącego swoiste sacrum. Sa-
crum przestrzeni głównego placu znajdującego się w sa-
mym środku nowożytnego miejsca. Po wojnie, w okresie 
PRL-u przyklejono mu etykietę „baobab” z racji jego wiel-
kich rozmiarów pnia (506 cm obwodu) i korony, wynio-
słego pokroju, w nawiązaniu do sienkiewiczowskiej frazy, 
opisującej drzewo w którym znaleźli schronienie bohate-
rowie zekranizowanej powieści „W pustyni i w puszczy”.

Pośród innych drzew rosnących na reprezentacyjnym 
Placu Litewskim w Lublinie, usytuowana centralnie czar-
na topola, dominowała swą niezwykłą witalnością wi-
talnością i potęgą. Dlatego łatwo zrozumieć, że pod po-
toczną, dobrze brzmiącą nazwą baobabu stawała się dla 
mieszkańców Lublina punktem odniesienia, niemal głów-
nym znakiem topograficznym. Szczególnie dla młodzieży 
i studentów lubelskich uczelni.

Nie zastanawiano się wówczas nad okolicznościami 
pojawienia się osobliwego drzewa w tym właśnie miej-
scu. Potocznie przyjęta przez mieszkańców Lublina na-
zwa wraz z przypisaniem prasie lubelskiej oddziaływa-
nia drzewa, jako symbolu miłości i płodności, odsuwała 
1 Dekret Rady Regencyjnej nr 36 z dnia 8 listopada 1918 r. o opiece nad zabyt-
kami sztuki i kultury, art. 12 g. s. 94-95
2 Legenda mówi, że w 1282 r. Leszek Czarny przyśnił pod dębem na wzgórzu 
powstającego miasta najechanego przez Jadźwingów postać Michała Archanio-
ła zwiastującego mu zwycięstwo i sławę. W miejscu polany z pogańskim dębem 
po powrocie z udanej wyprawy ufundował kościół farny. Umieszczono wów-
czas, pod mensą głównego ołtarza pień dębu. Odłamek tego dnia po rozbiór-
ce kościoła w XIX w. przechował Edward Kotyłło, lubelski konserwator Starego 
Miasta. Lublin – Przewodnik, Wyd. Test 2000, s. 58.

DRZEWO PAMIĘCI – ARBOR PATRIAE
z zabytkowego placu Litewskiego w Lublinie
Osobliwa historia Topoli Czarnej, zwanej baobabem,
utrata sacrum, genius loci i tożsamości kulturowej miejsca

Euzebiusz
Maj
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potrzebą ustalenia w epoce PRL-u jego właściwej tożsa-
mości i nadanego wcześniej znaczenia. Tym bardziej jeśli 
miało w swym rodowodzie antyrosyjskie przesłanie.

Dla mnie, od zawsze mieszkańca Lublina, drzewo to 
wyznaczało kolejne okresy życia: dzieciństwa, młodości, 
dojrzałości i oczywiście jesieni życia. Były to związki od-
ległe, długotrwałe, i nieoczekiwanie bliskie w okresie pra-
cy w służbie konserwatorskiej, na stanowisku specjalisty 
krajobrazu kulturowego.

Nie od razu uświadomiłem sobie, że zbadanie pełnego 
rodowodu tego osobliwego drzewa stanie się w pewnym 
okresie mojego zawodowego życia, obowiązkiem.

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Rodowód czarnej topoli poznałem dość późno, do-
piero w okresie pracy konserwatorskiej badawczej w Wo-
jewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, tuż przed 2000 r. 
Instytucja ta mieściła się zresztą do lat 80-tych XX w. tuż 
przy Placu Litewskim, w pobliżu czarnej topoli. Inspira-
cją dla badań nad historią pojawienia się jej w centralnym 
punkcie Placu Litewskiego były prace naukowe wybitne-
go literaturoznawcy, prof. dr hab. Aliny Aleksandrowicz 
z UMCS, dotyczące idei rodzących się i rozkwitających 
w Puławach epoki Czartoryskich, na przełomie XVIII/
XIX w.3. Właśnie w tamtym miejscu, w okresie utraty nie-
podległości Polski, po trzecim rozbiorze w końcu XVIII 
wieku, narodziły się na dworze Czartoryskich w Puławach 
zamysły działań prowadzących do odzyskania wolności. 
Były one ukryte w szeroko zakrojonym programie pa-
triotycznym, poczynając od świadomego, rozumowanego 
tworzenia zbioru narodowych pamiątek, świątyni Sybilli, 
Domku Gotyckiego, poprzez kompozycje arborystyczne 
szyfrujące przekaz patriotyczny w symbolice nadwiślań-
skiego krajobrazu i charakterze różnorodnego drzewosta-
nu. Główną rolę grała X. Izabela Czartoryska, twórczy-
ni patriotycznych ogrodów krajobrazowych o wymiarze 
zarówno polskim jak i europejskim. Znamienne stało się 
wówczas zawołanie Stanisława Trembeckiego, nadworne-
go poety królewskiego: „gdybyż po całym kraju można 
było siać Puławy...”. Świadczyło ono o czytelnym dla inte-
ligencji i wyższych sfer przesłaniu działalności X. Izabeli 
Czartoryskiej. Było równocześnie wezwaniem do rozprze-
strzeniania po Polsce owych zaszyfrowanych idei symbo-
liki drzew, zrozumiałych dla wtajemniczonych patriotów, 
gości puławskiego dworu Czartoryskich. Pośród monu-
mentalnych drzew puławskich otaczanych czcią, wręcz 
kultem, topola, obok dębów i lip, traktowana była jako 
topos arboralny (arbor patriae). Tak była traktowana rów-
nież z powodu właściwości nazwy uosabiającej polskość. 
3 A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska, Polskość i Europejskość, Wyd. 
UMCS, Lublin 1998 r.

Nazwa „to polka” nabierała w owym czasie szczególnie pa-
triotycznego znaczenia4.

Znajomość panoramy kulturowej towarzyszącej po-
wstawaniu ogrodów i parków w okresie XIX i przełomu 
XIX/XX w. uprawnia mnie do przypuszczenia, że na grun-
cie lubelskim piewcą tych patriotycznych i artystycznych 
idei mógł być ówczesny Inżynier Gubernialny Feliks Ło-
dzia Bieczyński, ziemianin ożeniony z Emilią Koźmian, 
bratanicą Kajetana Koźmiana, zaprzyjaźnioną z dworem 
X. Izabeli Czartoryskiej. To za jego przyczyną miało miej-
sce pierwsze wyraźne promieniowanie puławskich idei. 
Nastąpiło to w Lublinie w 1837 roku poprzez projekt i re-
alizację krajobrazowego parku miejskiego (Ogrodu Sa-
skiego) w typie „arboretum”. Tutaj m.in. zaistniały gigan-
tyczne topole z krajobrazu Puław jako drzewa wolności5.

Kolejnym przykładem transferu idei płynących z Puław 
była działalność arobrystyczna Bieczyńskiego na Placu Li-
tewskim w Lublinie ok. 1850 r. Urządził tam skwer z gru-
pą dębów przed Gmachem Pałacu Rządu Gubernialnego. 
Drzewa zostały posadzone pod pretekstem „przybliżenia” 
matkom z dziećmi Ogrodu Saskiego, położonego za rogat-
kami miasta przy trakcie krakowskim6.

Głównym świadectwem przeniesienia patriotycznych 
idei było wprowadzenie przez F. Ł. Bieczyńskiego do kra-
jobrazu Placu Litewskiego czarnej topoli.

W latach 1874-1876 już po zdławieniu Powstania Stycz-
niowego 1863 r., zaborcy wznoszą w środkowej części Pla-
cu zw. Polem Marsowym (między ogrodami na wschod-
niej i zachodniej flance Placu) monumentalny sobór 
prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Był to 
zamierzony akt dominacji zaborcy i rusyfikacji Polaków 
na ziemiach wschodnich. Gigantyczna budowla sakral-
na, wzniesiona vis a vis pobliskiego kościoła i klasztora 
OO. Kapucynów przy trakcie Krakowskiego Przedmie-
ścia miała na celu odebranie Polakom wszelkiej nadziej 
na odzyskanie niepodległości (Podobny akt dominacji 
i rusyfikacji miał miejsce na Placu Saskim w Warszawie, 
gdzie w latach 1894-1912 wzniesiony został Sobór pw. 
Św. Aleksandra Newskiego). Ale oto w pobliżu rosyjskiej 
cerkwi przy trakcie Krakowskiego Przedmieścia pojawia 
się nieoczekiwanie nowe drzewo – „dzika” czarna topo-
la nadwiślańska – jako symboliczne drzewo wolności – 
Arbor Patriae. Światli ogrodnicy wiedzieli, że drzewo to 
poprzez swoje cechy gatunkowe, moc, witalność, przewi-
dywaną wielkość i nieskrępowany rozwój szerokiej koro-
ny, będzie osłabiać wizualnie oddziaływanie bryły sobo-
ru, a jednocześnie budzić nadzieję i wiarę w odzyskanie 

4 A. Aleksandrowicz, Puławskie ogrody jako królestwo drzew, Puławy 1999 r.
5 E. Maj, Arboretum F. Ł. Bieczyńskiego w ogrodzie Saskim w Lublinie, Wiado-
mości Konserwatorskie woj. lubelskiego, 2007 r.
6 J. T. Czerepińska, J. Choroszyńska, Ewidencja Parku Plac Litewski w Lubli-
nie, Lublin 1993 r.
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niepodległości i upadek rosyjskiego zaborcy, także wśród 
uczestniczek owych czarnych protestów. W ideach pro-
mieniujących z Puław doszukiwałem się przyczyny poja-
wiania się czarnej topoli na Placu Litewskim w Lublinie. 
Możemy przypuszczać, że czarna topola stała się symbo-
lem niemej demonstracji Polaków, którzy nie pogodzili 
się nigdy z utratą wolności. W Lublinie zamanifestowali 
to m.in. poprzez stworzenie symbolicznego kontrapunk-
tu dla gigantycznego soboru prawosławnego wzniesione-
go po zdławieniu przez zaborcę Powstania Styczniowe-
go 1863 roku, jako aktu rusyfikacji i wszechwładzy. Czyż 
nie w ideach płynących z puławskich ogrodów X. Izabe-
li Czartoryskiej należy upatrywać źródła zaistnienia ta-
kiego patriotycznego aktu przy użyciu symboliki „drzewa 
wolności” wspierającego duchowo czarne protesty ko-
biet po powstaniu styczniowym? Czyż nie osobie inży-
niera gubernialnego Feliksa Łodzia Bieczyńskiego, twór-
cy lubelskich ogrodów, którego córka Izabela7 była jedną 
z najbardziej aktywnych uczestniczek protestów, należa-
łoby przypisać aktywną rolę w stworzeniu symbolicznego 
kontrapunktu (przeciwwagi) dla znienawidzonej budow-
li rosyjskiego soboru prawosławnego? Przemawia za tym 
wiele przesłanek, w tym analiza jego zawodowej działalno-
ści na terenie Lublina. Zrealizowane na terenie miasta par-
ki, ogrody i skwery oraz potwierdzone związki z dworem 
XX. Czartoryskich w Puławach, gdzie rodziły się patrio-
tyczne idee m.in. w sztuce kształtowania ogrodów wska-
zują na Feliksa Łodzia Bieczyńskiego jako współsprawcy 
tego szczególnego ogrodniczego fortelu.

Wydaje się oczywiste, że brak jest przekazów źródło-
wych dotyczących przeprowadzeni tej symbolicznej, ta-
jemniczej akcji. Wiedza o tym ukrytym, zaszyfrowanym 
zamierzeniu i patriotycznym przesłaniu musiała być prze-
cież ograniczona do jak najwęższego grona osób. Tylko 
ścisła tajemnica warunkowała powodzenie tej specyficz-
nej akcji patriotycznej. Administracja carska nie mogła 
się nawet domyślać o zastosowaniu takiej symbolicznej 
broni, o jej ukrytej roli i znaczeniu dla zniewolonych Po-
laków. Podobnie rzecz się miała w Puławach na dworze 
XX. Czartoryskich po upadku Powstania Listopadowego 
1830 r.

Te nadzieje na odzyskanie wolności zostały spełnio-
ne w pół wieku później, po zakończeniu pierwszej woj-
ny światowej, odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i ro-
zebraniu prawosławnego soboru w 1924 roku. Od tego 
czasu czarna topola jest świadkiem wielu ważnych epizo-
dów i zdarzeń historii miasta.

W okresie I-szej wojny światowej jest świadkiem wkro-
czenia do Lublina wojsk austriackich po wycofaniu się za-
borcy – wojsk rosyjskich w 1915 r. Z kolei w roku 1918 

7 Z. Bieleń, Bohaterki w czarnych sukienkach, TBP Lublin 2015.

jest świadkiem krótkiego trwania tzw. Rządu Lubelskie-
go – Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej 
w pobliskim pałacu Lubomirskich, poradziwiłłowskim.

Czarna topola dumnie rosła w siłę będąc świadkiem 
upadku rosyjskiego zaborcy. Teraz stawała się coraz bar-
dziej dominującym akcentem przestrzennym Placu na 
styku z Krakowskim Przedmieściem. Była m.in. świad-
kiem uroczystości żałobnych po śmierci Marszałka Pił-
sudskiego w 1935 r. Ale wkrótce, po wybuchu II wojny 
światowej drzewo poddane zostało nowym działaniom 
wojennym. Przetrwało szczęśliwie bombardowanie cen-
trum miasta w 1939 roku, będąc wówczas milczącym 
świadkiem śmierci wielkiego poety polskiego, lublinianina 
Józefa Czechowskiego, który zginął pod gruzami kamieni-
cy usytuowanej w najbliższym sąsiedztwie gmachu Poczty 
i Placu Litewskiego. Czarna topola była także milczącym 
świadkiem dramatów dziecięcych rozgrywających się w jej 
najbliższym sąsiedztwie, w okresie okupacji niemieckiej. 
Doszło wówczas do tragedii niemal pod koroną drzewa. 
Kolorowy porcelanowy koralik, wypatrzony przez moją 
koleżankę Jadzię Teodorowicz z pobliskiej ocalałej kamie-
nicy przy ul. Kościuszki, okazał się śmiertelną pułapką dla 
Bogusia Gizy, który próbował wydobyć tkwiącą w żwirze 
ozdobę połączoną, jak się okazało, z miną wybuchową.

W okresie okupacji niemieckiej drzewo było starannie 
pielęgnowane przez okupantów i stanowiło główny akcent 
przestrzeni Adolf Hitler Platz, być może z powodu przy-
puszczeń, że jest to czarna topola austriacka. Była także 
świadkiem defilad niemieckich wojsk pancernych w tym 
m.in. czołgów typu „tygrys”.

Topola czarna przetrwała w dobrym stanie czas walk 
o wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej i ataki lot-
nicze na centrum.

ROZDZIAŁ DRUGI

Nowy czas dla życia drzewa następuje po 1945 
roku. W okresie powojennym, w czasach Polski Ludo-
wej, dochodzi do zmiany sposobu zagospodarowania 
i użytkowania terenu w pobliżu czarnej topoli. Teraz te-
ren z płytą Grobu Nieznanego Żołnierza i nowo wznie-
sionym wielkim pomnikiem Wdzięczności Armii Ra-
dzieckiej, vis a vis gmachu Poczty Głównej, staje się strefą 
państwowych uroczystości patriotycznych, defilad pierw-
szomajowych i parad wojskowych. Nieoczekiwanie czar-
na topola wchodzi teraz w relacje z nowym monumen-
tem przyniesionym przez władzę radziecką i mierzy się 
znowu z obecnością rosyjskiego obiektu na Placu Litew-
skim, pełni więc nadal swoje ideowe przesłanie zapocząt-
kowane w puławskich, patriotycznych ogrodach X. Izabeli 
Czartoryskiej. Przez tajemniczą aurę ducha miejsca, biolo-
giczną moc i potęgę stanowi wciąż symbol pełnej wolności 
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nie podporządkowany rygorom nowego ładu polityczne-
go i ustrojowego.

W nowym, kompleksowo realizowanym projekcie za-
gospodarowania Placu Litewskiego w 1962 r. czarna to-
pola dominuje w strukturze przestrzennej tego miejsca 
pomiędzy historycznym obeliskiem Unii Lubelskiej, a no-
wym pomnikiem Wdzięczności Armii Radzieckiej. Teraz 
jenakże już na wybrukowanej, architektonicznie ukształ-
towanej nawierzchni Placu. Następuje wówczas pierwsza, 
zasadnicza zmiana dotychczasowych warunków grunto-
wo-wodnych, bardzo niekorzystna dla funkcjonowania 
systemu korzeniowego, czyli strefy żywicielskiej drzewa.

Dalsze losy czarnej topoli w okresie PRL wyznaczają 
decyzje administracyjne. W 1972 roku reprezentacyjny 
Plac Litewski zostaje wpisany do rejestru zabytków woj. 
lubelskiego8. Na mocy tej decyzji czarna topola wraz z po-
mnikami, zadrzewieniem i zielenią Placu zostaje objęta 
automatycznie prawną ochroną konserwatorską. W 1990 
r. następuje podniesienie statusu ochronnego wybranych 
drzew z zieleni zabytkowego Placu poprzez uznanie ich za 
pomniki przyrody9. Są to oprócz czarnej topoli dwa sędzi-
we dęby szypułkowe i dwa dęby zwyczajne.

Decyzje te oznaczają, że kompetencje w zakresie szcze-
gólnej ochrony i pielęgnacji drzew-pomników przyrody 
przejmuje odtąd Wojewódzki Konserwator Przyrody. Po 
pewnym xzasie następuje jednak przekazanie kompe-
tencji w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew pomniko-
wych Gminie Lublin – Wydziałowi Ochrony Środowiska, 
zaś prace związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem 
Placu Litewskiego powierzone zostają Wydziałowi Go-
spodarki Komunalnej. Nie powoduje to niestety skoor-
dynowanej poprawy warunków funkcjonowania pomni-
kowych drzew. W pobliżu czarnej topoli podejmowane są 
zarówno prace drogowe związane ze stabilizacją podłoża 
wybrukowanej nawierzchni Placu, jak również prace in-
stalacyjne przy modernizacji infrastruktury technicznej 
w strefie systemu korzeniowego drzewa. Dochodzi rów-
nież w pobliżu drzewa do budowy sztucznego lodowiska. 
Nie respektuje się przy tym wskazań służby konserwator-
skiej odnośnie konieczności bezkolizyjnego prowadzenie 
robót w tej strefie.

ROZDZIAŁ TRZECI

Po 2000 r. następuje kolejny, najtrudniejszy roz-
dział w życiu czarnej topoli – walka o przetrwanie. Ne-
gatywne skutki nieskoordynowanych działań służb miej-
skich na Placu Litewskim w pobliżu pomnikowej topoli 
zostają zauważone przez Wydział Ochrony Środowiska 
8 Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, nr A/588 
z 1972 r.
9 Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 1 z 18 lipca 1990 r.

UM przed 2005 rokiem. Coraz bardziej widoczne są ozna-
ki zamierania konarów wierzchołkowych i gałęzi. Zale-
cone przez WOŚ prace pielęgnacyjne sprowadzają się do 
okresowego usuwania zamierających części drzewa i li-
kwidowania potencjalnych zagrożeń dla użytkowników 
przyległego, otwartego terenu publicznego w pobliżu 
przystanku komunikacji miejskiej.

Kulminacja oznak procesu zamierania drzewa i wzrost 
możliwości wystąpienia zagrożeń dla użytkowników Pla-
cu Litewskiego miała miejsce w 2007 roku. Pojawił się 
ostrzegawczy sygnał o pogorszeniu warunków przetrwa-
nia pomnikowego drzewa. Z inicjatywy Gminy Lublin do-
szło wówczas do spotkania przedstawicieli instytucji od-
powiedzialnych za ochronę drzew na zabytkowym Placu 
Litewskim. Rozważana była propozycja zniesienia statu-
su „pomnika przyrody” dla czarnej topoli zw. Baobabem 
i usunięcia sędziwego drzewa. Po raz pierwszy wówczas 
przedstawiciel Urzędu Konserwatorskiego wykazał kultu-
rowy rodowód drzewa i jego znaczenia dla dziejów miasta 
po upadku Powstania Styczniowego w 1863 roku. Prze-
kazane dane stały się bezpośrednim impulsem do zmiany 
stanowiska władz miasta w sprawie pomnikowego drzewa 
z ustalonym, historycznym przesłaniem. Wspólnie z WKP 
ustalono strategię działań ochronnych, bez zmiany statu-
su prawnego pomnika przyrody.

W 2008 roku Gmina Lublin zleciła opracowanie pro-
gramu poprawy warunków przetrwania topoli. Program 
opracowany przez lubelskich specjalistów konserwacji 
drzew polegający na wykonaniu systemu dodatkowego 
nawadniania i napowietrzania został wdrożony przez spe-
cjalistów z firmy „Klon” z Mińska Mazowieckiego10. Mimo 
stwierdzonych częściowych zniszczeń systemu korzenio-
wego od strony południowej, przyległej do Krakowskiego 
Przedmieścia, drzewa zareagowało pozytywnie prowadzo-
ny system nawadniania, dodatkowego zasilania substan-
cjami ogrodniczymi i napowietrzania. Nastąpiła wyraźna 
poprawa stanu zdrowotnego drzewa. Ale niebawem dobre 
efekty pielęgnacyjne zostały zniweczone. Kiedy wydawało 
się, że warunki jego przetrwania zostały spełnione, a pro-
ces zamierania uległ spowolnieniu, załamał się w 2011 r. 
wdrażany program pielęgnacyjny. Karygodne zaniedbania 
pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Lublinie w zakresie wskazań odnośnie 
systematycznego zasilania osłabionego drzewa, spowo-
dował zahamowania procesów regeneracyjnych i wzrost 
czynników chorobotwórczych. Nastąpiło zintensyfikowa-
nie procesu zamierania drzewa widoczne m.in. w koronie. 
Skracane były kolejne konary wierzchołkowe i uschnięte 
gałęzie. Wrócił w tej sytuacji problem usunięcia zamie-
rającego drzewa, ulubionego przez mieszkańców miasta 

10 Umowa o dzieło z Wydziałem środowiska UM Lublin.
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pomnika przyrody. Potwierdzały to sygnały zamieszcza-
ne w prasie lubelskiej o zamierzonym przez władze mia-
sta rychłym usunięciu pomnikowego drzewa z Placu Li-
tewskiego. Poruszony wewnętrznie, w 2012 roku będąc 
już w stanie spoczynku, jako obywatel miasta, zdecydowa-
łem się na opublikowanie listu otwartego do władz miasta 
Lublina z wykładnią rangi i znaczenia tego niezwykłego 
drzewa dla kulturowej tożsamości miasta11. Wykazywa-
łem dobitnie błędy i zaniedbania popełnione przez urzęd-
ników. Apelowałem o głębsze przemyślenie, jak znaleźć 
godną formę upamiętnienie pomnikowej czarnej topo-
li. Zostało to przyjęte przychylnie przez przedstawiciela 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, bo nie od-
nosiło się wprost do roli i kompetencji prawnych Urzę-
du Konserwatora Zabytków w sprawie „pomnika przyro-
dy”. Natomiast władze miasta postrzegały problem dalszej 
egzystencji ulubionego przez mieszkańców „baobabu” 
w kontekście przygotowanej modernizacji zabytkowego 
Placu Litewskiego, reprezentacyjnej przestrzeni Lublina. 
Zostały wznowione działania pielęgnacyjne, ale nie mo-
gły już odwrócić postępującego procesu zamierania drze-
wa. Zewnętrzne oznaki nie były już tak intensywne, ale dla 
11 E. Maj, List otwarty do władz Miasta Lublin, Zanim usuniecie Baobab, Gaze-
ta Wyborcza, 13 czerwca 2012 r.

dendrochirurgów było jasne, że proces wewnętrznej de-
strukcji drzewa doprowadził do osłabienia jego stabilno-
ści. Wszakże w tej sytuacji na radykalne działania ze stro-
ny władz miasta nie pozwalały utrzymująca się witalność 
czarnej topoli, cykliczne ulistnianie korony drzewa i sta-
tus prawny „pomnika przyrody”. Ograniczano się jedynie 
do otwartych rozważań przy udziale mieszkańców na te-
mat perspektywy zastąpienia pomnikowego drzewa no-
wym gatunkiem nie pamiętając o historycznym kontek-
ście i zwielokrotnionej przez lata symbolice drzewa.

Przełom nastąpił w końcu 2016 r., w trakcie gruntow-
nej modernizacji placu prowadzonej przez Urząd Miasta 
w porozumieniu ze służbą konserwatorską12. Program in-
westycji przewidywał szeroki zakres specjalistycznych ro-
bót budowlanych i drogowych. Do ich wykonania użyto 
ciężkiego sprzętu mechanicznego i wielotonowych pojaz-
dów. Takie prace wśród pomnikowych drzew wymaga-
ły, jak wiadomo, odpowiedniej organizacji placu budowy, 
z zastosowaniem ograniczeń dla poruszania się ciężkich 
pojazdów w strefie systemów korzeniowych13. Można mieć 
wątpliwości czy takie warunki, oprócz standardowego 
12 Na podstawie informacji pracownika Urzędu Miasta Lublin – porozumienie 
Wojewody Lubelskiego z Prezydentem miasta Lublin w 2012r.
13 Z. Chachulski, Pielęgnacja i leczenie drzew starszych, Otwock 2011 r.
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odeskowania pni, zostały postawione wykonawcy przez 
inwestora i służby nadzorujące. Wówczas doszło do awa-
rii w koronie czarnej topoli. Nastąpiło oderwanie się jed-
nego z kilku zachowanych konarów głównych, od strony 
wschodniej, odsłonięcie wlotu pnia z zagrzybioną tkanką. 
Po tym zdarzeniu teren wokół pnia drzewa z leżącym ode-
rwanym konarem wygrodzono dodatkowo na ogrodzo-
nym szczelnie placu budowy. Wypadek ten skłonił Urząd 
Miasta do opracowania opinii o aktualnym stanie zdro-
wotnym drzewa. Opinie opracowali specjaliści konserwa-
cji drzew prowadzący wcześniej na zlecenie Miejskiego 
Wydziału Ochrony Środowiska prace pielęgnacyjne oraz 
specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego, dysponujący 
narzędziami badania wewnętrznej destrukcji pnia. Opi-
nie specjalistów lubelskich oceniły zgodnie i jednoznacz-
nie bardzo zły stan zdrowotny drzewa wraz z osłabieniem 
jego stabilności w następstwie zaawansowanego procesu 
wewnętrznej destrukcji pnia. Opinie te wyszły naprzeciw 
oczekiwaniom władz miasta. Pozwoliły na wszczęcie pro-
cedury usunięcia pomnikowej czarnej topoli ze zmoder-
nizowanego zabytkowego Placu Litewskiego. Pierwszym 
krokiem było zdjęcie prawnego statusu ochrony drzewa 
jako „pomnika przyrody”. Dokonano tego bezzwłocznie. 
W tym dramatycznym momencie wystąpiłem po raz ko-
lejny z publicznym apelem do władz miasta i służ konser-
watorskich, które przejęły na powrót kompetencje ochro-
ny drzew – zabytków o uszanowanie drzewa-symbolu, 
o zastosowanie w krytycznej sytuacji nadzwyczajnych 
rozwiązań konserwatorskich i technicznych zabezpiecza-
jących pomnikowe drzewo przed dalszą destrukcją. Dzia-
łania takie, podejmowane według mojej wiedzy w innych 
miastach w Polsce w przypadku drzew symbolicznych, 
pozwoliłyby na przedłużenie żywej obecności sędziwe-
go drzewa w krajobrazie kulturowym zabytkowego Pla-
cu Litewskiego. Sądziłem, że tak wyjątkowe drzewo, „Ar-
bor Patriae”, jako nośnik patriotycznych idei pragnienia 
wolności w okresie represji rosyjskiego zaborcy po upad-
ku Powstania Styczniowego w 1863 r. zyska sobie wśród 
światłych mieszkańców miasta obrońców i zwolenników, 
że nie będzie postrzegane tylko jako osobliwy baobab. Są-
dziłem także, że takie drzewo poprzez swój niezwykły ro-
dowód wzbudzi postawy przemawiające za potrzebą two-
rzenia przez władze miasta warunków umożliwiających 
spokojne odchodzenie tego ciągle żywego drzewa, że po-
wstania w mieszkańcach Lublina potrzeba towarzyszenia 
czarnej topoli, zadumy nad jej historią wpisującą się w na-
szą, patriotyczną, polską legendę, refleksji nad skutkami 
upragnionej przez Urząd Miasta modernizacji. Sądziłem, 
że zdobędą się na to Lublinianie, którzy nie chcą odcinać 
się od swoich historycznych korzeni.

Były to jednak próżne oczekiwania. Takie rozwiązanie 
nie mieściło się w zamierzonym programie władz miasta 

ukierunkowanym zdecydowanie na zmianę dotychczaso-
wych standardów zagospodarowania i urządzenia repre-
zentacyjnego placu miejskiego. Nie pobudziło również do 
aktywniejszej postawy i działań ochronnych lubelskich 
służb konserwatorskich, w celu zastosowania rozwiązań 
jakie znane są w polskiej praktyce konserwatorskiej, czy 
też odwołania się do awangardowych form upamiętniania 
drzewa. Czyniła to niegdyś słynna rzeźbiarka Magdalena 
Abakanowicz (także drzewo na Pawiaku, w Nieborowie, 
czy działania teatralne Teatru 52 Hz przy pomniku drzewa 
powalonego wiatrem na Plantach w Krakowie). Zwycię-
żyła obawa przed odpowiedzialnością w przypadku zaist-
nienia niebezpieczeństwa dla przechodniów i strach przed 
skutkami zmiany terminu oddania inwestycji do publicz-
nego użytku, w przypadku odwołania się do opinii nieza-
leżnych ekspertów dendrochirurgii z listy Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

EPILOG

Po formalnym zdjęciu statusu „pomnika przyrody” 
z topoli czarnej, kompetencje do postępowania z zabyt-
kowym drzewem z ustalonym rodowodem i rzeczywistą 
tożsamością kulturową przejęły na powrót służby kon-
serwatorskie. W ramach posiadanych uprawnień mogły 
wystapić o sporządzenie dodatkowej specjalistycznej eks-
pertyzy, niezależnej od dostarczonych przez Urząd Mia-
sta Lublin opinii i ekspertyz po „awarii” drzewa w grudniu 
2016 r. rozważającej możliwość zastosowania szczegól-
nych rozwiązań technicznych, które usunęłyby zagrożenie 
ze strony drzewa w krytycznym stanie zachowania. Wia-
domo powszechnie, że taka praktyka konserwatorska sto-
sowana jest w naszym kraju w przypadku drzew o szcze-
gólnej wartości symbolicznej. Pomimo otwartych apeli, 
publikowanych w lokalnej prasie, o podjęcie takich dzia-
łań, władze konserwatorskie nie skorzystały z posiadanych 
uprawnień. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Lublinie wydał decyzję14 zezwalającą na usunięcie to-
poli czarnej o obwodzie pnia 506 cm z Placu Litewskiego 
w Lublinie, w oparciu o standardowe opinie techniczne 
opracowane na zlecenie Urzędu Miasta Lublin po awarii 
drzewa w grudniu 2016 r. w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych i drogowych na zabytkowym Placu. Doku-
mentacja techniczna opracowana na zlecenie Urzędu Mia-
sta Lublin przez miejscowych specjalistów, w tym także 
przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ograniczały 
się do oceny aktualnego, krytycznego stanu zachowania 
drzewa. Nie uwzględniały sposobu postępowania ze szcze-
gólną kategorią zabytkowego drzewa i jego znaczeniem 
dla historii Placu Litewskiego. Nie rozważały również 
14 Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: 
IN.5146.70.3.2017 z 15.05.2017 r.
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możliwości zastosowania ponadstandardowych rozwią-
zań zabezpieczających zabytkowe drzewo w krytycznym 
stanie zachowania wraz z usunięciem zagrożeń dla prze-
strzeni publicznej. O taki rodzaj specjalistycznej eksperty-
zy technicznej Urząd Konserwatorski nie wystąpił. 

Władze konserwatorskie Lublina nie uwzględniły apeli 
o zachowanie czarnej topoli, nawet przy zastosowaniu ar-
chitektonicznej konstrukcji zabezpieczającej przed moż-
liwością wystąpienia kolejnej awarii. Nie zbadały we wła-
snym zakresie możliwości przetrwania pomnikowego 
drzewa w krytycznym stanie zachowania, stwierdzonym 
w opiniach i ekspertyzach przedstawionych przez Urząd 
Miasta. Nie zlecono wykonania własnej, niezależnej eks-
pertyzy przez specjalistę dendrochirurga z listy Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z odwołaniem się do 
przykładów zabezpieczania dendrochirugicznego drzew 
o podobnej randze kulturowej na terenie kraju. Podjęto 
decyzję, w moim przekonaniu przedwczesną, o przerwa-
niu życia sędziwego drzewa, które zasługiwało na szcze-
gólne, nadzwyczajne potraktowania i zastosowanie uni-
kalnych rozwiązań zabezpieczających.

Tego drzewa już nie ma.
Decyzja LWKZ została wykonana przez Urząd Miasta 

Lublin bez tzw. zbędnej zwłoki. Operację usunięcia drze-
wa przeprowadzono we wczesnych godzinach rannych. 
Mimo to, czarna topola, zwana baobabem, została poże-
gnana przez grono najwierniejszych mieszkańców mia-
sta. Mogli oni obserwować zza ogrodzenia placu budowy, 
sprawnie zorganizowane wycinanie gigantycznego, żywe-
go wciąż drzewa o pełnym ulistnieniu wiosennym.

Nie wiem, czy zastanawiano się wówczas, że wraz 
z definitywnym usunięciem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
użytkowników nowego Placu Litewskiego, pozbawia się 
też jego ducha, genius loci, traci się Axis Mundi, niwe-
czy bezpowrotnie strefę sacrum w środku miasta w 700 
rocznicę jego istnienia.

Przeżyłem te zdarzenia z dala od Placu Litewskiego. 
Leżałem w szpitalu na oddziale neurochirurgicznym, tuż 
przed trudną operacją targany wewnętrznymi rozterkami, 
czy zrobiłem wszystko, aby to szczególne drzewo ochro-
nić. Czy dostatecznie mocno apelowałem do włądz kon-
serwatorskich o zajęcie niezależnego, zgodnego z kompe-
tencjami stanowiska w tym wyjątkowym przypadku.

Tak kończy się osobliwa historia czarnej topoli na za-
bytkowym Placu Litewskim w Lublinie. Relikty usunię-
tego drzewa zostały wywiezione na składowisko miejskie 
przy nowoczesnym stadionie sportowym „Arena Lublin”. 
Później zostały przetransportowane na łączkę przy galerii 
sztuki „Labirynt” w dzielnicy Wieniawa. Tu oczekują jako 
tworzywo do miejskiej instalacji artystycznej.

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI – GLORIA VICTIS 

WNIOSKI KOŃCOWE – PODSUMOWANIE

Utrata prastarej topoli czarnej – żywego pomnika hi-
storii miasta, stała się dla zabytkowego Placu Litewskie-
go (poddanego niedawno głębokiej, totalnej moderniza-
cji) – nowym rozdziałem jego dziejów. Stwierdzenie to nie 
wydaje się pozbawione racji. Zabytkowy Plac bez swoje-
go Axis Mundi, głównego, pomnikowego akcentu prze-
strzennego, wyznaczającego hierarchię elementów struk-
tury funkcjonalno-przestrzennej, bez strefy sacrum wokół 
Arbor Patriae – drzewa z patriotycznym przesłaniem stał 
się obecnie pustą, obojętną przestrzenią pozbawioną ge-
nius loci, z utraconą kulturową tożsamością i utraconym 
duchem patriotycznej przeszłości. Z pewnością nie jest to 
już ten sam Plac, który dawni konserwatorzy zabytków 
Lublina uznawali za najpiękniejszy w Polsce15, wskazując 
m.in. na harmonijnie ukształtowaną strukturę przestrzen-
ną i elementy zabytkowego krajobrazu. Dlatego tak trudno 
przyjąć kolejną decyzję konserwatorską, tym razem w od-
niesieniu do prastarego drzewa, która moim zdaniem ni-
weczy walory przestrzenno-kompozycyjne miejsca i jego 
unikalną historię. Zabrakło w tym przypadku pełniejszej 
analizy historycznej obecności drzewa – zabytku na Pla-
cu Litewskim i głębszego zrozumienia dla jego unikalnych 
walorów w okresie po Powstaniu Styczniowym. Zabrakło 
woli do wypełnienia misji konserwatorskiej w jakże waż-
nym, choć bardzo trudnym przypadku. Zabrakło poczu-
cia pełnej odpowiedzialności za ochronę krajobrazu kul-
turowego i dziedzictwa narodowego. Dlatego pragnę raz 
jeszcze podkreślić, że usunięcie prastarego drzewa z pa-
triotycznym przesłaniem, tworzącego autentyczną strefę 
sacrum i ducha miejsca na formalnie wciąż zabytkowym 
Placu Litewskim w Lublinie, jest niepowetowaną stratą dla 
miasta z 700-letnią historią.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości zabraknie 
po raz pierwszy sędziwej czarnej topoli, pomnikowego 
drzewa wolności, na historycznym Placu Litewskim w Lu-
blinie. Chciałbym więc aby przypadek „drzewa pamięci” 
żyjącego do niedawna na zabytkowym Placu Litewskim 
wywołał w środowisku historyków sztuki, konserwato-
rów zabytków, architektów krajobrazu głębszą refleksję. 
Pragnąłbym też, aby wymowa tego tekstu wywołała po-
trzebę traktowania prastarych drzew w polskim krajobra-
zie (mimo ich często krytycznego stanu zachowania) jako 
cennych obiektów zabytkowych. Postulowałbym wresz-
cie, aby obejmowanie szczególną ochroną takich obiek-
tów, istotnych elementów kulturowego dziedzictwa stało 
się obowiązującą praktyką konserwatorską.

Euzebiusz Maj

15 M. Kurzątkowski, Najpiękniejszy w Polsce? Rzecz o Placu Litewskim, Kalen-
darz Lubelski 1985 r., s. 61.
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[...] Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd.

„Czerwone maki na Monte Cassino”
słowa: Feliks Konarski,
muzyka: Alfred Schutz

To nie przypadek sprawił, iż końcowy fragment 3. 
zwrotki powszechnie znanej pieśni z okresu II Wojny 
Światowej, został użyty jako motto, służące do dalszych 
rozważań nad dziejami Polski świętującej właśnie w bie-
żącym roku 2018. 100-lecie odzyskania niepodległości. 
O powstaniu samej piosenki, jej popularności pośród wo-
jennych tułaczy i jej losach w, wydawać by się mogło wy-
zwolonej Ojczyźnie, można by napisać długą opowieść. 
Jeszcze żyją pośród nas osoby, pamiętające okres, kiedy 
szereg pieśni w tym ta, pobudzająca do mężnego czynu – 
były z a k a z a n e! Podobnie zakazana była pamięć o czy-
nach i ludziach, którzy oddali swoje młode życie w wal-
ce za upragnioną wolność. Nie była to walka we własnym 
partykularnym interesie. O nie. Młodzież polska, czerpiąc 
siły z ponadczasowej literatury polskich gigantów pióra, 
odzyskała zniewolonego ducha.

Tysiące młodych polskich istnień spoczywa na zie-
miach niemal całego świata. Od Czukotki na kole pod-
biegunowym po puszcze i prerie Ameryki Północnej. Od 
skalistego Narviku po pustynie Afryki. Ktoś może zapy-
tać, czy ta ofiara zdała się na coś, skoro nie tylko Świat, ale 
i wewnętrzni, zowiący się Polakami obywatele dają wy-
raz bezbrzeżnej pogardy do wartości, jakimi są: rodzina, 
ojczyzna, honor? Nie chodzi tu o patos, płynący z tych 
określeń, które winny znamionować normalne, szeroko 
pojmowane relacje międzyludzkie. Skrajnie krytyczny sto-
sunek do tych wartości objawił się niedawno w katego-
rycznym oświadczeniu pewnego ważnego europolityka – 
„Wy macie zasady, my mamy pieniądze”.

W takim buńczucznym oświadczeniu objawia się aro-
gancja i tępa pycha zarozumialca. W rzeczy samej, ża-
łosnego posiadacza mamony i tylko tego.  Jednakże nie 
wszystko jest towarem i wszystkiego kupić się nie da. 
Nawet za wielkie europejskie i nie tylko – pieniądze. 

Wątpiących odsyłam do wnikliwej lektury Niewoli tatar-
skiej Henryka Sienkiewicza.

Spośród nieprzeliczonej liczby walczących, którzy róż-
nymi drogami dążyli do upragnionej niepodległości, przy 
odrobinie dobrej woli można wyłuskać wiele postaci bo-
haterskich Polaków, cieszących się niegdyś szacunkiem 
i sławą, a obecnie z ludzkiej pamięci wyrugowanych. Za-
pomnianych. To nie ojczyzna zapomniała o nich, to nik-
czemny człowiek ze swoimi chorymi ideami nakazał za-
trzasnąć wieko trumny, w której usiłował pogrzebać p a m 
i ę ć pokoleń. To tak, jak z próbą uwięzienia ducha. O zja-
wisku i cechach szlachetnej polskiej mentalności  napisa-
ła w swoim arcyciekawym studium Maria Zabojecka1. Do 
poznania jej wyjątkowej książki szczerze namawiam. I to 
nie będzie strata czasu!

Powyżej napomknąłem o młodzieży polskiej, która 
w większości była obywatelami trzech różnych państw za-
borczych. Państw, które z wyrafinowaną, metodyczną kon-
sekwencją realizowały plan wyzucia Polaków z jakiejkol-
wiek własności i w końcowym efekcie – wynarodowienia.

Próby buntu i heroiczne zrywy powstańcze kończyły 
się klęską narodową. Od czasów konfederacji barskiej po 
koniec XX wieku polska gleba odżywiana   krwią bezi-
miennych ojców i synów rodziła nowe zastępy gotowe do 
poświęcenia własnego życia w imię odzyskania wolności. 
Po bezkresnych połaciach tajgi Sybiru do dzisiaj bieleją 
rozwleczone przez dzikie zwierzęta kości niepokornych. 
W dołach śmierci przez dziesięciolecia przetrwały nie tyl-
ko szczątki ofiar, lecz także traktowane jak relikwie, za-
chowane w kieszeniach mundurów nadgniłe przez wilgoć 
niewysłane listy, pasy oficerskie i guziki z wizerunkiem 
orła w koronie. Staroświeckie komody do chwili obec-
nej  przechowują młodzieńcze sztambuchy, a w nich wy-
znania i dowody pierwszych miłosnych wzruszeń. Są też 
udekorowane zasuszonymi fiołkami wyblakłe fotografie 
z rdzawymi śladami odcisków palców i zastygłych łez. Ta-
kie spostrzeżenia mogą się komuś wydać ckliwe i infantyl-
ne. Świat bowiem pełen jest pychy i zakłamania. Pokora 

1 Maria Zabojecka, Powieść o duszy polskiej. Ojcowie, Warszawa, Kraków, 1918. 
(Od autora: Maria Zabojecka, właściwie Malwina Garfeinowa-Garska z Posne-
rów ur. 1870 zm. 1932 w Krakowie)

Hej, kto Polak…

Jerzy B.
Sprawka
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cierpliwie podąża obok aroganckiej buty i w rezultacie za-
wsze odnosi zwycięstwo.

Zdolna do wybaczania natura ludzka nie jest w stanie 
puścić w niepamięć okrucieństwa bez najmniejszej bo-
daj, próby zadośćuczynienia. Żyjemy pośród narodów, 
których przywódcy i ich rządy nie potrafią wyrzec sło-
wa przepraszamy,    w y b a c z c i e. Za to z wielką ła-
twością zrzucają z siebie winę, własne zbrodnie przypi-
sując ofiarom. Wiele było tych ofiar. Zbyt wiele, aby je, 
choć w mikroskopijnej ilości przywołać mógł człowiek. 
W tych rozważaniach pragnę wydobyć z niepamięci je-
dynie dwie postaci.

Obaj młodzieńcy, o których będzie mowa (w chwili 
śmierci liczyli zaledwie 23 i 24 lata), to rówieśnicy uro-
dzeni pod koniec XIX wieku. Pierwszeństwo oddam star-
szemu stopniem – majorowi, awansowanemu (o czym nie 
wiedział), w dniu śmierci do stopnia pułkownika Leopol-
dowi Kuli ps. Lis. Urodzony w 1896 roku w osadzie Mo-
sina pod Łańcutem w zubożałej rodzinie szlacheckiej, od 
dzieciństwa czerpał przykłady postawy głębokiego patrio-
tyzmu. Ojciec jego Tomasz wywodził się ze starego rodu 
Kulów – Niemstów. Matka Elżbieta pochodziła z patrio-
tycznej familii powstańca styczniowego – Sybiraka Ludwi-
ka Czajkowskiego, którego przodkiem był pisarz Michał 
Czajkowski zwany Cadyk Paszą.

Leopold, mając  zaledwie szesnaście lat zorganizował 
w szkole tajny związek wojskowy, wciągając do organizacji 
zaufanych kolegów. Gdy pojawiła się możliwość przystąpie-
nia do poważniejszej organizacji, jako jeden z pierwszych 
zameldował chęć wstąpienia do Związku Strzeleckie-
go w Galicji. Od samego początku swojej młodzieńczej 
działalności strzelec Kula budził zainteresowanie przeło-
żonych. Podczas nieustannych, wyczerpujących ćwiczeń 
Leopold Kula, który posługiwał się pseudonimem „Lis” 
wykazywał głębokie zaangażowanie i rycerski hart ducha. 
Taką postawą zwrócił na siebie uwagę przyszłych osobisto-
ści: Kazimierza Sosnkowskiego, pełniącego wówczas funk-
cję szefa sztabu Komendy Głównej Związków Strzeleckich, 
a w roku 1913 podczas ćwiczeń „wpadł w oko” komendan-
towi „Strzelca”. Obserwującemu ćwiczenia w okręgu rze-
szowskim Józefowi Piłsudskiemu, młody żołnierzyk wydał 
się być wyjątkowym strategiem. Po ukończonych zajęciach 
„Lis” został wyróżniony przez Piłsudskiego pochwałą przed 
frontem uczestniczących w ćwiczeniach strzelcach. Wybit-
ne zdolności i przywódcze cechy charakteru spowodowa-
ły, że w tak młodym wieku został mianowany zastępcą ko-
mendanta rzeszowskiego Związku Strzeleckiego.

Podczas wybuchu 1. wojny światowej, Kula przebywał 
w Rzeszowie i tam otrzymał rozkaz do mobilizacji. Z mia-
sta swojej młodości Rzeszowa, pomaszerował w stro-
nę krakowskich Oleandrów. Tak rozpoczęła się jego żoł-
nierska droga. Już, jako najmłodszy wiekiem (18 lat!), 

polski oficer2, dowódca 4. Kompanii Piechoty, przekro-
czył granicę zaboru rosyjskiego, by w Miechowie połą-
czyć się z głównymi siłami Legionów. Posłuszny rozkazom 
komendanta wyruszył do Łodzi, gdzie w porozumieniu 
z POW werbował, szkolił i przydzielał do poszczególnych 
kompanii przyszłych legionistów.

Żołnierska droga „Lisa” była pełna chwały. Jeszcze 
tego samego roku w niespełna miesiąc po awansie sto-
czona została jego pierwsza bitwa. Zwycięskie starcie z ro-
syjskim wojskiem pod Krzywopłotami było początkiem 
szeregu wojennych sukcesów Lisa-Kuli. W tym miejscu 
należałoby wymienić choćby kilka ważniejszych, zwień-
czonych zwycięstwem bitew pod: Sobieszycami, Wszacho-
wem, Łowczówkiem, Podhajcami. W roku 1915 Leopol-
da awansowano do stopnia porucznika. Tego samego roku 
w Wadowicach zdał egzamin maturalny. Życzliwy i kole-
żeński w wolnych chwilach uczył czytania i pisania pod-
komendnych żołnierzy – analfabetów.

W krwawym boju pod Kostiuchnówką porucznik „Lis” 
nadludzkim wysiłkiem woli dokonał genialnego ma-
newru, który przyczynił się do uratowania przed zagła-
dą całego batalionu, a kto wie, czy nie całego 7. Pułku. Po 
rozkazie do desperackiego kontrataku na dziesięciokrot-
nie przeważające siły atakującego wroga, zdziesiątkowany 
rosyjski zagon rozpierzchł się w popłochu.

Głęboko zakorzeniona duma narodowa nie pozwala Li-
sowi-Kuli przyjąć nadanych mu przez obce państwa od-
znaczeń wojennych. Liczący zaledwie 19 lat heros, butnie 
odrzuca propozycję przyjęcia niemieckiego Krzyża Żela-
znego, Austriakom zaś, odmawia dekoracji Krzyżem Za-
sługi z mieczami.

W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku żołnier-
skiego, podziwiany  przez zwierzchników za waleczność. 
Kochany przez podkomendnych za rycerską szlachetność, 
dwudziestoletni Lis-Kula zostaje mianowany kapitanem. 
Niedługo się cieszył awansem. Legioniści z 1. i 3. Brygady 
odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Nie-
miec. Przykład do odmowy dał sam komendant Józef Pił-
sudski. Rozwścieczone dowództwo niemieckie pozbawi-
ło „Lisa” stopnia oficerskiego, degradując go do stopnia 
feldfebla CK Armii i zesłano go karnie na front włoski.

Opisywane przez świadków wydarzenia bitwy o zdo-
bycie Cordelazzo nad rzeką Piave, budzi w polskim czy-
telniku zrozumiałe wzruszenia. Samotny bieg Lisa przez 
rzekę w kierunku okopów włoskich pod przysłowiowym 
gradem kul, choć zwycięski, został ciężko okupiony. Na 
miano cudownego wydarzenia można określić dotarcie 
feldfebla Lisa do zaciekle bronionych okopów. Tam sta-
nąwszy o krok przed włoskim oficerem, obrońcą reduty 
Cordelazzo, Lis cisnął pod nogi Włocha granat. Obrońca 
2 Dnia 9.10.1914 r. Leopold Kula ps. „Lis” mianowany został przez J. Piłsudskie-
go podporucznikiem i dowódcą kompanii.
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padł martwy, ale szalonemu napastnikowi czyn ten nie 
uszedł bezkarnie. Bohaterskiego Lisa podtrzymywali pod 
ręce wyczerpani żołnierze. Chwiał się bez siły z przyklejo-
nym uśmiechem szczęścia. Widok ubranego w austriacki 
mundur Polaka budził podziw u wziętych do niewoli żoł-
nierzy włoskich. Podczas opatrywania jego ran, naliczono 
jedenaście zranień w tym dwie dosyć poważne.

Podleczony z ran Lis znalazł w sobie tyle sił, by zdecy-
dować się na kolejny szalony czyn. Uciekł ze szpitala po-
lowego w Szambathely, aby w 1918 roku dotrzeć do Kra-
kowa. Bez żadnej zwłoki zameldował się u komendanta 
głównego POW (Polska Organizacja Wojskowa)3, płk. Ry-
dza Śmigłego, od którego otrzymał rozkazy dotarcia na 
Ukrainę i do Rosji w celu tworzenia na tych terenach kon-
spiracyjnego wojska polskiego. Legitymując się sfałszowa-
nymi dokumentami na nazwisko austriackiego chemika, 
Jeleńskiego, Lis-Kula dotarł do Odessy. Na wieść o tym, że 
generał Dowbór-Muśnicki chce zawrzeć układ z Niemca-
mi, Edward Rydz-Śmigły wyznaczył dla Lisa-Kuli skom-
plikowane zadanie, polegające na tym, by ten wywołał 
wśród żołnierzy ostry sprzeciw i tym samym nie dopu-
ścił do kapitulacji.

Trzeba pamiętać, że w tym czasie tereny Rosji ogar-
niały zrewolucjonizowane masy oddziałów bolszewic-
kich, gdzie stan dłoni pojedynczego człowieka decydował 
o jego życiu. W przebraniu, po przebyciu tysiąca kilome-
trów, udając robociarza dotarł do Bobrujska na Białoru-
si i tam spotkał się z Melchiorem Wańkowiczem, który 
był żołnierzem I Korpusu Polskiego.4 Wysiłki wywołania 
buntu spełzły na niczym. Działalność Lisa-Kuli na obsza-
rach cesarstwa rosyjskiego była niewyobrażalna. Stworzył 
niezwykle sprawne oddziały dywersyjne, operujące na ki-
piącym krwią rewolucyjnym wulkanie aż po Krym. Zor-
ganizował sieć wywiadowczą zarówno w organizacjach 
bolszewickich, jak i w komendanturach niemieckich oraz 
ukraińskich. Miał swoich informatorów przy dowódz-
twach wojsk koalicyjnych.

W dniu 11 listopada 1918 roku Leopold Kula ps. Lis 
ukończył 22 lata życia, a Ojczyzna dla której się poświę-
cił rozpoczęła pierwszy rok Niepodległości. Nie oznacza-
ło to końca walki. Zbrojnie przeciwko Polsce wystąpiła 
Ukraina. Oddziały polskie szły na odsiecz bohaterskim 
obrońcom Lwowa. Rozbite pod Brodami przez Ukraiń-
ców poszły w rozsypkę. Wówczas dowodzący batalionem 
Lis wydał rozkaz, aby każdy na własną rękę przebijał się 
w kierunku Lubelszczyzny. Pochwycony przez Ukraińców 

3 Polskie Organizacje Wojskowo-Niepodległościowe 1908-14, działające gł. 
w Galicji; 1908 utworzono Związek Walki Czynnej, który w 1910 powołał za 
przyzwoleniem władz austriackich sieć jawnych stowarzyszeń Strzelca; Związki 
Strzeleckie powstały, jako organizacje tajne, również w Królestwie Polskim i za 
granicą.(vide Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1975)
4 O tym spotkaniu wspomina M. Wańkowicz w ks. Strzępy epopei, Warszawa 
1923.

wtrącony został do więzienia, z którego udało mu się wy-
dostać. Po wielkich trudach dotarł do Lublina i tu zamel-
dował się u pułkownika Edwarda Rydza-Śmigłego, który 
doceniając męstwo i zasługi awansował Lisa do stopnia 
majora i mianował go dowódcą 2 Batalionu 23 Pułku Pie-
choty, który do wybuchu II wojny światowej nosił jego 
imię. Walczył na froncie ukraińskim. Szlak bojowy 2 Ba-
talionu wiódł przez Rawę Ruską, Bełżec, Żółkiew, Uhnów 
i Sokal. Miał także udział w walce o polski Lwów.

W styczniu 1919 roku batalion Lisa-Kuli został zluzo-
wany przez inne formacje wojskowe działające na Wscho-
dzie i wycofany do Lublina. Bohater spod  Carbolazzo 
mógł pozwolić sobie na odpoczynek. Po odwiedzeniu ro-
dziny w Rzeszowie pojechał do Warszawy, by zameldo-
wać się u Józefa Piłsudskiego. Mianowany adiutantem 
marszałka, a następnie dowódcą 1. Pułku Legionów Lis-
-Kula przygotowywał się do walki na froncie wschodnim.

W lutym 1919 roku Lis-Kula przybył do Włodzimie-
rza Wołyńskiego i objął dowództwo garnizonu. Powierzo-
no mu zadanie obrony miasta. Tymczasem niespokojny, 
drzemiący w nim rycerski duch zmusił go do działania. 
Brawurowe ataki na ukraińskie pozycje pod Poryckiem 
przyniosły zwycięstwo. Upojony sukcesami Lis postanowił 
uderzyć w inne pozycje ukraińskie. Nocą z 6 na 7 marca 
1919 roku dokonało się życie herosa. Niewielkimi siłami, 
bo zaledwie setką żołnierzy postanowił uderzyć na bro-
niony przez dwa ukraińskie pułki Torczyn. Podczas natar-
cia i zajadłej ukraińskiej obrony dosięgła go przypadkowo 
wystrzelona kula. Ugodzony w pachwinę major Lis konał 
świadomy odniesionego zwycięstwa. Nie wiedział, że tego 
samego dnia awansowany został do stopnia pułkownika.

Pułkownik Leopold Lis-Kula pośmiertnie został od-
znaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem 

Płk Leopold Lis-Kula
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Niepodległości. Trumnę pośród wielu, zdobił wieniec 
wskrzesiciela państwa polskiego, marszałka Józefa Pił-
sudskiego z powiewającą szarfą, na której wypisane było: 
„Memu dzielnemu chłopcu – Józef Piłsudski”

Po wielu latach zapomnienia, bo dopiera w 1985 roku 
o pamięć swojego obywatela upomniała się historia 
prawdziwa.

W tym miejscu, już na zakończenie tego niepełne-
go szkicu, warto przytoczyć zanotowaną przez biogra-
fów sentencję matki Leopolda, Elżbietę: „Gdzie cię bar-
dzo radzi, rzadko bywaj, a gdzie cię nie radzi, w ogóle 
nie chodź”.

Niech ta mądra dewiza życiowa towarzyszy obecnym 
i przyszłym pokoleniom Polaków.

Odwiedzając rodzinne mogiły i spacerując po starym 
cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie natknąłem się na 
usytuowany przy alejce grób. Na pionowej części rodzin-
nego grobowca Policzkiewiczów widoczna jest krótka in-
formacja o treści, jak na poniższej fotografii.

Jak widać jest to krótka, pozbawiona patosu i cech glo-
ryfikacji, oszczędna w treści informacja. Takich i podob-
nych tablic jest tysiące na wszystkich cmentarzach świata. 
Jednak u interesującego się historią własnego kraju Pola-
ka, taka zwięzła, wydawać by się mogło, lakoniczna infor-
macja pobudza wyobraźnię.

W tym miejscu pragnę przywołać zapowiadaną wyżej 
drugą postać żołnierza o znacznie mniejszym rozgłosie 
aniżeli pułkownik Leopold Lis-Kula. Jest nim podporucz-
nik Wacław Policzkiewicz. Urodzony w Lublinie 29 lutego 
1896 roku, a więc rówieśnik wspomnianego powyżej puł-
kownika. Absolwent  średniej szkoły im. Stefana Batorego 
w Lublinie oraz Politechniki Warszawskiej. W młodzień-
czym wieku był harcerzem. Wierny ideałom wyznawanym 
przez tę organizację wstąpił w szeregi POW.5 Służył w Le-
gionach, biorąc czynny udział w wojnie Polsko – bolsze-
wickiej 1920 roku.

5 Vide przypis 3.

Wyróżniającego się odwagą w bitwach, taktem i ser-
decznością wobec podkomendnych, ppr. Policzkiewicz 
dowodzący 1. kompanią zaskarbił sobie zaufanie przeło-
żonych oficerów i sympatię szeregowych. W walkach pod 
Dyneburgiem i Mariampolem dochodziło do precedenso-
wych sytuacji. Uważający się za Litwinów żołnierze mó-
wili pomiędzy sobą czystą polszczyzną i razu pewnego, 
podający się za Litwina żołnierz opuścił szeregi kompanii 
ppr. Policzkiewicza, by powrócić z kilkunastoma litewski-
mi żołnierzami obładowanymi karabinem maszynowym 
i kilku tysiącami naboi do tego karabinu.

Koleje wojny Polsko – bolszewickiej 1920 roku były 
zmienne. Cofający się spod Kijowa Polacy gęsto padali 
trupem na rozległych obszarach terytorium zajmowane-
go przez bolszewików.

Rano dziesiątego czerwca 1920 roku opuszczały Ki-
jów kolejne oddziały polskiego wojska. Tego samego dnia 
przez szeroko rozlany Dniepr przeprawili się do Kijowa 
bolszewicy. O odwrocie spod Kijowa tak pisze porucznik 
Mieczysław Lepecki:6

„Dziesiątego czerwca o północy przekroczyliśmy rze-
kę Irpień i bez wytchnienia ruszyliśmy dalej na zachód. 
Nasz batalion wraz z III batalionem 5 p.p. Leg. I I-szym 
dywizjonem 1-go p. art. pol. miał podążać przez Roma-
nówkę do stacji Bucza. Noc była tak ciemna, że zabłądzi-
liśmy i zamiast na Romanówkę kolumna pomaszerowała 
na Mostyszcze. Przy pomocy pociągu pancernego „Groź-
ny” Bucza została zajęta od jednego zamachu.” (s. 140)

I dalej: „[…] Twierdzenie, że w Kijowie ponieśli Po-
lacy wielkie straty jest nieprawdą, strat tam nie ponieśli-
śmy żadnych, nawet moralnych, gdyż odwrót nastąpił tak 
składnie, że mógł nam przynieść tylko zaszczyt, a nigdy 
hańbę. […] O 7 rano doszliśmy do Siemieniówki. W po-
bliżu tej wioski na czoło armji generała Śmigłego Rydza 
wysunął się nasz batalion, zmieniając I batalion 5 pułku 
[...]” (s.141)

Cały szereg rozegranych bitew z nacierającymi siła-
mi bolszewickimi znaczony był setkami poległych legio-
nistów. Przed całkowitym rozgromieniem pułków i ba-
talionów ocaliła Polaków brawurowa odwaga i zdolność 
przewidywania.

Bolszewicki śmiertelny pierścień zaciskał się coraz 
bardziej. Upojeni odniesionymi zwycięstwami krasnoar-
miejcy parli na zachód z wielką ochotą. Na froncie wal-
czyły elitarne pułki noszące imię towarzysza Lenina, puł-
ki ratujące honor wodza rewolucji połączony z mitem 
niezwyciężonych.

Sytuacja wykrwawionych w boju żołnierzy polskich 
stawała się tragiczna. Przedarcie się Polaków przez front 
utworzony pod Borodianką (podawana jest także nazwa 

6 M. Lepecki W blaskach wojny, Lwów-Warszawa, 1936

Grobowiec rodzinny na cm. katolickim przy 
ul. Lipowej w Lublinie. (Foto autor)
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Borodzianka), dawał szansę kontynuowania walki. W ra-
zie niemożności istniało zagrożenie utraty 30. pociągów 
napełnionych wojskowym sprzętem oraz prawdopodobną 
zagładą uciekających z tych ziem polskich rodzin. Zajęcie 
obsadzonej przez bolszewików Borodianki dawało Pola-
kom możność bezpiecznego przeprowadzenia na zachód 
całego taboru kolejowego. Gwarancji na powodzenie tej 
akcji, ze zrozumiałych względów nikt nie mógł udzielić. 
Próby takie spoczęły na legionistach I kompanii.

Powtórnie oddaję głos autorowi wspomnień W bla-
skach wojny, kpt. Mieczysławowi Lepeckiemu:

[..] „W I-ej kompanji był, oprócz por. Romańczuka 
i mnie, jeszcze podporucznik Policzkiewicz. Policzkie-
wicza w pułku bardzo ceniono za miły charakter i duże 
zdolności wojskowe, a przede wszystkim za przeszłość 
peowiacką. Był czas, że ten niepozorny studencina Poli-
techniki Warszawskiej spędzał sen z powiek władz oku-
pacyjnych. Policzkiewicz dowodził plutonem w pierw-
szej kompanji, a co za tem idzie był moim najbliższym 
kolegą. Gdy skończyliśmy budowę rowów, siedliśmy 
pod dużą kopą siana, a ponieważ był piękny wieczór, 
więc gwarzyliśmy o różnych sprawach, a przede wszyst-
kim o odwrocie i bitwie pod Borodianką. Zwykle bar-
dzo rozmowny, Policzkiewicz wtedy mówił mało i czę-
sto się zamyślał. Zdziwiło mnie to, lecz przypisałem ten 
stan przemęczeniu i rozmowy poniechałem. Układając się 
do snu obok niego, nie przeczuwałem, że kładę się obok 
człowieka, leżącego już prawie w grobie.” […] (pisownia 
oryginalna-ss.150-151)7

Niezmiernie ciężkie położenie przemęczonego żołnie-
rza skłoniło dowództwo do zluzowania III batalionu i za-
stąpienie go nieco wypoczętym oddziałem I kompanii. Do 
natarcia ruszył pluton ppr. Policzkiewicza. Stanowiska żoł-
nierzy polskich były dogodne. Górowały one nieco ponad 
terenem zajmowanym przez wroga. Przez niezżęte jeszcze 
pole dorodnej pszenicy, dwa wrogie wojska szły ku sobie 
do bezpośredniego starcia.

Sięgam do opisu tej bitwy pomieszczonej w wyżej 
wspomnianej książce: [...]„Na początku natarcia zapodział 
się gdzieś podoprucznik Policzkiewicz, więc prowadzenie 
działania spoczęło w moich rękach. Podówczas nie wie-
działem jeszcze, że Policzkiewicz zginął, i niemało się na-
irytowałem, sądząc, że siedzi gdzieś na skrzydle i nie daje 
znać o sobie.

Niebezpieczeństwo tymczasem osiągnęło swój kulmi-
nacyjny punkt. Rozpoczął się bój wręcz. […] do linii nie-
przyjacielskich dobiegła nas mała garstka, kilkunastu lu-
dzi z dwoma karabinami maszynowymi. […] Zauważył 
to ich dowódca i zaczął wrzeszczeć przeraźliwym głosem:

7 Vide przypis 6.

– Towariszczi , podożditie, nie uchoditie, ich sowsiem 
mało!

Na ten głos bolszewicy, którzy zaczęli już uciekać, jęli 
powstrzymywać się i ostrzeliwać nas z odległości kilku-
nastu kroków, a nawet pokrzykiwać „ura! Ura!”. Mieli oni 
ze sobą karabin maszynowy, umieszczony na wozie. Nie 
wiem, jakby natarcie się skończyło, gdyby nie jeden z żoł-
nierzy mojego plutonu, nazwiska nie pamiętam, który 
podbiegł do  do dodającego bolszewikom ducha dowód-
cy i przebił go bagnetem na wylot. Żołnierz ten wkrótce 
zginął.[...]” (s.153-154).

Na tym cytacie zakończę dalszy opis walki, której losy 
ważyły się ze zmiennym szczęściem. Niepokój o zaginio-
nego podporucznika Policzkiewicza wzrastał. W sprzy-
jającej chwili należało go odszukać. Ucieczka oddziałów 
bolszewickich i towarzyszących im kozaków sprzyja-
ła temu. Wyznaczony oddział żołnierzy wyruszył na po-
szukiwanie lubianego powszechnie oficera. Odszukanie 
choćby tylko rannego żołnierza, w gąszczu zboża było nie-
zmiernie trudne. Rozumiał to jego najbliższy kolega, po-
rucznik Romańczuk, który nie mógł pogodzić się z my-
ślą o pozostawieniu przyjaciela na placu boju. Zarządzona 
przez niego tyraliera, która trzykrotnie przemaszerowała 
tą sama drogą natrafiła na ciało Policzkiewicza.

„[…] jeden z żołnierzy zobaczył nieszczęśliwego po-
rucznika, leżącego w wysokim zbożu. Zbiegliśmy się doń. 
[…] Położyliśmy druha szczerego na płaszcz żołnierski 
i ponieśliśmy do wsi. Kompanja wlokła się za nami mil-
cząca, smutna i jakby przybita do ziemi – niczem kon-
dukt żałobny. […] Pod miasteczkiem Korosteniem, przy 
małym kościółku katolickim, wykopano naprędce mogi-
łe i złożono do niej ciało mężnego syna Ojczyzny. Nad 
grobem zebrali się wszyscy oficerowie bataljonu, kapitan 
Marski powiedział krótką mowę i zakomenderował salwę 
honorową. Pogrzeb uświetniała artyleria bolszewicka, któ-
rej głuchy grzmot towarzyszył całej uroczystości. [...]” (ss. 
158-159. pisownia oryginalna).

Kończąc ten szkic mam nadzieję, że pośród (nie tylko 
lubelskiej) młodzieży,  pobudzę zainteresowanie dwoma 
(zaledwie), bohaterami, którzy nie oszczędzając własne-
go życia szli do walki, gdyż uważali ją za słuszną. Nato-
miast u starszych czytelników pragnę wywołać, być może 
już zapomniane wspomnienia ojców i dziadków, aby mo-
gli przekazać swoim dzieciom i wnukom wolę posiadania 
wolności wspieraną szlachetnym czynem.

Wszak wielki Polak św. Jan Paweł II w poemacie zatytu-
łowanym Myśląc ojczyzna powiedział: […] „Wolność stale 
trzeba zdobywać, / nie można jej tylko posiadać./ Przy-
chodzi jako dar,/ utrzymuje się poprzez zmaganie. [...]”

Jerzy B. Sprawka
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Wyrazisty profil,  lekko pochylona sylwetka… 
Jednak najbardziej rzucającą się w oczy cechą wyglądu 
Marszałka były jego pokaźnych rozmiarów wąsy. Poza 
tym na zdjęciach z późniejszego okresu  życia miał krza-
czaste brwi i stojące, siwe włosy. W młodości prezentował 
się z brodą. Na co dzień nosił elementy munduru, podkre-
ślające skromność wyglądu. Służbowo nosił się po woj-
skowemu, ale w uniformie mającym niewiele wspólnego 
z przepisami. Miał inny niż wszyscy mundur i inaczej niż 
wszyscy salutował – taki był niepisany przywilej pierwsze-
go Marszałka Polski.

Piłsudski przywiązywał minimalną wagę do wygód ży-
ciowych. Palił dużo papierosów zwanych „marszałkow-
skimi”, wykonywanych specjalnie dla niego. Pił wielkie 
ilości mocnej herbaty, nie lubił kawy. Uwielbiał stawiać 
pasjanse. Dużo chodził, preferował samotne spacery po 
parku Łazienkowskim, Pikieliszkach czy Druskiennikach 
– i nikt, nawet z ochrony, nie miał prawa pokazać mu się 
wówczas na oczy. W jednej kieszeni płaszcza miał zawsze 
cukierki dla dzieci, a w drugiej, starym konspiracyjnym 
zwyczajem, trzymał załadowany rewolwer. Nie mógł spać 
bez broni położonej na nocnym stoliku przy łóżku. 

 Mimo posądzeń o zapędy dyktatorskie, potrafił być 
wielkoduszny, potrafił docenić fachowość przeciwnika 
i szlachetność jego intencji. Marszałek – tak powiadali 
jego najbliżsi – miał ogromne poczucie humoru i potra-
fił śmiać się sam z siebie. Posiadał też wiele zabawnych 
powiedzeń, nawyków, zachowań, które inspirowały kary-
katurzystów. Lubił  artystów, lubił rysujących karykatury, 
cenił sobie dzieła  Czermańskiego. Zdzisław Czermański  
(ur. 1890 r.) studiował rysunek u Kazimierza Sichulskiego 
we Lwowie. Podczas I wojny światowej wstąpił do Legio-
nów. Po wojnie  awansował do stopnia kapitana. 

Od roku 1920 publikował karykatury osobistości ze 
świata polityki w tygodniku „Szczutek”, potem także 
w „Cyruliku Warszawskim.” Jego karykatury były pozba-
wione złośliwych deformacji i podobały się portretowa-
nym osobom. Józef Piłsudski polecił zawiesić 13 karyka-
tur Marszałka na ścianach Belwederu.  ■

Strony młodych autorów

Karykatury Piłsudskiego

Jacek
Żuk

Karykatury z tygodnika satyrycznego „Mucha”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczutek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrulik_Warszawski_(pismo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belweder_w_Warszawie
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Strony młodych autorów

Ryszard Piasecki

Alma Mater – 100 lat
To nauki bastion wschodu,
Dzielnie służy dla Narodu,
Jego prace przez wiek cały
Mądrość Polski kształtowały.

A charakter i tworzenie,
W Racławicach ma korzenie.
Wtedy Bartosz w pierwszym rzędzie,
Wieczną sławę swą zdobędzie.

On Patronem tu obrany,
Jako przykład jest nam dany.
Chroń Ojczyznę, broń honoru,
To wezwanie z drzwi u dworu.

A gdy płyną pokolenia,
Alma Mater się nie zmienia.
Stoi dumnie w wiedzy blasku,
Dłoń się składa do oklasku.

Jest gotowa, służy wiernie,
W edukacji tej niezmiernie.
Dąży, by końcowy efekt cały,
Był w człowieku doskonały.

Czas nauki i radości,
Czas sympatii i miłości.
To wspomnienia po maturze,
Wyjątkowe w swej naturze.

To szczególny okres życia,
Szukasz sensu jego bycia.
Stawiasz znaki zapytania,
O wybory, swe zadania.

Te zdarzenia i ich treści,
Dość głęboko pamięć mieści.
Trwale z nami pozostają,
Drzwi przyjaźni otwierają.

Wdzięczność i podziękowania,
Za wybitne ich działania,
Profesorom dziś składam,
Pięknie im się w pas kłaniamy.

Oni solą, fundamentem,
Źródłem wiedzy i okrętem,
No i sterem prosto w burze,
Wiodą nas przez te podróże…

Absolwentów pokolenia,
Bo tych uczuć nic nie zmienia.
Alma Mater pozdrawiają
I należny hołd oddają.

Hołd też składa klasa czwarta,
Na literkę „B” otwarta.
Rok z końcówką siedem trzy,
To jej tryumf, rozstań łzy.

Życzmy sobie i Rodakom,
By ten przykład, wierność znakom,
Dalej trwał w blasku odcieni,
To Ojczyznę nam odmieni.

Wiersz dotyczy Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubel-
skim. Autor jest uczniem tegoż liceum
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Strony młodych autorów

Antoni Szyndel
Weteran 1863 r.

Mateusz
Husak

Bywają takie opowieści, które wychodzą na świa-
tło dzienne po wielu latach. Ich bohaterowie najczęściej 
już wtedy nie żyją, ale dzięki odnajdywaniu takich histo-
rii mogą odżyć w pamięci potomnych i być przykładem 
dla kolejnych pokoleń.

Jak co roku w listopadzie wraz rodzicami i siostrą uda-
jemy się na cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie, aby 
zapalić znicze na żołnierskich mogiłach. Dwa lata temu 
zaintrygował mnie nagrobek na którym widniał napis: An-
toni Szyndel - weteran 1863 r. Kawaler Krzyża Virtuti Mili-
tari. Przypomniałem sobie o tej postaci w kwietniu 2018 r. 
gdy Instytut Pamięci Narodowej ogłosił ogólnopolski kon-
kurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” 
polegający na stworzeniu krótkiego filmu o osobie odzna-
czonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. 

Konkurs skierowany został do uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz 
członków organizacji młodzieżowych, a także rodziców 
z dziećmi. Główny cel konkursu to upamiętnienie osób 
zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą, które 
zostały odznaczone Krzyżem lub Medalem Niepodległo-
ści, a patronat honorowy nad inicjatywą objął Prezydent 
RP Andrzej Duda.

Wspomniane odznaczenie zostało ustanowione rozpo-
rządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 
roku o Krzyżu i Medalu Niepodległości, w celu „odzna-
czenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległo-
ści Polski w okresie przed I wojną światową lub podczas 
jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w la-
tach 1918-1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na 
obszarze Polski”.

Postanowiłem, że wezmę udział w tym konkursie, a bo-
haterem którego przedstawię będzie właśnie Antoni Szyn-
del. Gdy rozpocząłem zbieranie materiałów okazało się, że 
Antoni Szyndel został odznaczony Krzyżem Niepodległo-
ści jako jeden z niewielu żyjących jeszcze w tamtym okre-
sie weteranów Powstania Styczniowego. Podczas zbierania 
materiałów natrafiłem na fragmenty rożnych publikacji 
przedstawiających sylwetkę porucznika Antoniego Szyn-
dla lub wspominających tego bohatera. Niektóre zawiera-
ły sprzeczne ze sobą informację, a ustalenie prawdziwej 

wersji było dość trudne. Na szczęście prawdziwym kro-
kiem milowym w moich poszukiwaniach historycznych 
okazał się Internet. Na jednej ze stron internetowych opi-
sujących historię Lublina natrafiłem na informację, że 
w Warszawie żyje wnuk Antoniego Szyndla. Wyprawa do 
Warszawy i spotkanie z panem płk. Antonim Szyndlem 
(który nosi to samo imię cześć swojego dziadka) pozwo-
liły mi zebrać potrzebne informacj oraz zdjęcia, które wy-
korzystałem w pracy konkursowej.

Do zadań uczestników konkursu należało zebranie in-
formacji o swoim bohaterze, zaprezentowanie ich w for-
mie plakatu lub filmu edukacyjnego oraz upowszech-
nienie wyników swej pracy poprzez przedstawienie 
bohatera społeczności lokalnej lub szkolnej. Wybrałem 
formę filmową prezentując wybrana postać oraz stworzy-
łem stronę internetową zawierając dodatkowe materiały 
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(www.antoniszyndel.blogspot.com). Ponadto w kilku kla-
sach w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie, 
której jestem uczniem, zorganizowałem prezentacje uka-
zujące postać Antoniego Szyndla.

Gdy Instytut Pamięci Narodowej ogłosił wyniki kon-
kursu byłem bardzo zaskoczony i jednocześnie szczęśliwy. 
Okazało się, że moja praca zdobyła II miejsce w katego-
rii wiekowej 10–14 lat na łączna liczbę 267 filmów prze-
słanych przez uczestników konkursu. Nagrodą dla zwy-
cięzców były kilkudniowe warsztaty filmowe w Warszawie 
oraz udział w uroczystej gali z udziałem Prezesa IPN Pana 
Jarosława Szarka. 

Przejdźmy do sylwetki samego bohatera. Antoni Szyn-
del urodził się w 1835 w Sureczechowie pod Siedlcami. 
Jego rodzina posiadała tam majątek Borów o powierzch-
ni 35 ha, który po Powstaniu Styczniowym został skon-
fiskowany przez władze carskie. Rodzina Szyndlów była 
oddana walce o odzyskanie niepodległości Polski. Gdy 
wybuchło powstanie w 1863 r. pierwszy do walki ruszył 
ojciec rodziny Filip Szyndel. Brał on udział w walkach po-
wstańczych lecz został schwytany i uwięziony w Cytadeli 
Warszawskiej, gdzie został stracony. 

W tym samym czasie jego syn Antoni Szyndel angażu-
je się w powstanie i szybko awansuje do stopnia porucz-
nika, a następnie zostaje dowódcą jednego z oddziałów 
kawalerii płk Dionizego Czachowskiego. Oddziały Cza-
chowskiego zostały sformowane na terenie dawnego wo-
jewództwa sandomierskiego i przez długi czas obozował 
w lasów iłżeckich. Powstańcy założyli obóz w ostępach 
leśnych, do których był utrudniony dostęp. W kwietniu 
1863 r. oddział Czachowskiego liczył 389 powstańców, 
w tym 16 oficerów. Porucznik Antoni Szyndel brał udział 
w aż pięciu bitwach: pod Staszowem, Zawichostem, Iłżą, 

Parszywą Górą i Małogoszczem. W tej ostatniej został aż 
trzykrotnie ranny i dostał się do rosyjskiej niewoli. De-
cyzją władz carskich został zesłany na Sybir, lecz w dro-
dze uciekł. Po ucieczce z zesłania Antoni Szyndel miesz-
kał na terenie zaboru austriackiego. W II Rzeczpospolitej 
zamieszkał w Lublinie, gdzie był powszechnie szanowany 
i był gościem honorowym na wszystkich uroczystościach 
patriotycznych. Porucznik Antoni Szyndel został odzna-
czony: Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski Polonia Restituta oraz Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami.

Antoni Szyndel zmarł 23 czerwca 1939 roku. Jego po-
grzeb był wielką manifestacją uczuć patriotycznych Pola-
ków, zwłaszcza, że był to jeden z ostatnich żyjących wete-
ranów Powstania Styczniowego.

Przez bardzo długie lata powstanie styczniowe kształto-
wało postawy patriotyczne wielu Polaków. Niepowodze-
niem zakończyła się próba władz carskich wymazania tego 
wydarzeń z życia całego narodu. Dlatego po prawie pięć-
dziesięciu latach od powstania potomkowie powstańców 
stanęli do boju o wolna i niepodległą ojczyznę. Po odzy-
skaniu niepodległości, żyjący jeszcze bohaterowie powsta-
nia cieszyli się powszechnym szacunkiem i poważaniem. 
Przykładem tego jest Porucznik Antoni Szyndel przeżył 
to wszystko: urodził się gdy gasły echa powstania listo-
padowego, dorastał w czasach ucisku zaborcy, ruszył do 
walki w powstaniu styczniowym, widział upadek powsta-
nia i doświadczył represji caratu. Jako jednemu z nielicz-
nych weteranów było mu dane zobaczyć niepodległą Pol-
skę i żyć w wolnym kraju.

Autor jest uczniem kl. 8b Szkoły Podstawowej
Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

Autor pracy odbiera dyplom z rąk 
dr. Jarosława Szarka, Prezesa IPN-u
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Oda do Ojczyzny
Listopad twój, Polsko, rozkwitał wolnością,
z rąk twoich synów opadły kajdany,
ożywił się duch twój nieustraszony
i nigdy do końca nie pokonany.

Prześladowanym i z domów wypędzonym
dawałaś niegdyś dom i ochronę – 
za twą gościnność, za dary wolności
niech będzie imię twe błogosławione!

W wieku rozumu i wielkiej przemocy
królestwu twemu strącono koronę.
Rozdarto Polskę, lecz moc jej ducha
wciąż pozostała niezwyciężona!

Wiek dziewiętnasty polskim żołnierzom
na ich sztandarach w bojach skrwawionych
wypisał: Za wolność waszą i naszą – 
chlubne to słowa i błogosławione!

W straszliwym zaś wieku dwudziestym
nie wpadłaś, Europo, w czerwone szpony – 
za ów zwycięski bój pod Warszawą,
nasz wolny kraju, bądź błogosławiony! 

W piekielnym roku trzydziestym dziewiątym,
Polsko, w swych bojach osamotniona, 
stawiłaś opór mocarzom zbrodniarzom,
za ten czyn zbrojny bądź błogosławiona!

Strzeż wiary swej i dziedzictwa ducha,
niech w tobie żyje niezwyciężony!
Polska niech zawsze Polską zostanie,
a miłość do niej niech w nas wiecznie płonie!

Pieśń na stulecie 
Odrodzenia Polski 

Po wielu klęskach, latach niewoli
nasz dzień wolności wtedy zaświtał.
Biało-czerwone nasze sztandary
wzniosła ku niebu Rzeczpospolita.

Refren: Ta wolność sama do niej nie przyszła
i nikt też w darze nam jej nie przyniósł.
Ona wykwitła z czynów jej ludu
i z krwi przelanej jej wiernych synów. 

Duma i chwała przez wszystkie wieki
Ojczyznę naszą niech opromienia,
duch zawsze wolny jej bohaterów
niech wiecznie żyje w ich pokoleniach.
 Refren: Ta wolność sama…   

Zachować chcemy dziedzictwo nasze, 
nasze zwyczaje, domy, świątynie – 
i tak się stanie, gdyż w naszych sercach
miłość do Polski nigdy nie zginie.
 Refren:  Ta wolność sama…

Kochana Polska, Ojczyzna nasza, 
żyć i pracować pragniemy dla niej.
Jest w nas potęga polskiego ducha,
którego żadna siła nie złamie.  
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