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WSTĘP
Dziś słowa walki nad Bzurą przywołują zwykle wspomnienia z września 

1939 r. i temu w tym tomiku najwięcej poświęcam miejsca, ale trzeba też przy-
pomnieć, że 2 września 1655 r. król Jan Kazimierz przybył do Piątku, a żołnierze 
wojsk szwedzkiego króla Karola Gustawa w tym czasie z wielkim trudem forso-
wali Bzurę koło Soboty.1

Po 17 grudnia 1914 r., kiedy wojska rosyjskie ostatecznie w okresie I wojny 
światowej opuściły Łowicz, Bzura stała się przeszkodą dla wojsk niemieckich, 
co sprzyjało Rosjanom w powstrzymaniu ich przemarszu do Warszawy na po nad 
siedem miesięcy. Warszawa została opanowana przez niemieckie wojska w dniu 
5 sierpnia 1915 r.2

Wraz z żoną, urodzoną i mieszkającą w Sobocie, dość często wspominamy 
wrzesień 1939 r. Oboje jako siedmioletnie dzieci znajdowaliśmy się na linii frontu 
i tamtych przeżyć nigdy nie da się wymazać z pamięci. Dobrze że młod sze poko-
lenia takich przeżyć uniknęły, ale byłoby źle, gdyby o tamtych wyda rzeniach nie 
wiedziały. Szczególnie tu, między Piątkiem a Sobotą i szerzej, wzdłuż Bzury, od 
Łęczycy do Łowicza żołnierze polscy wykazali się niezwy kłym bohaterstwem, 
więc poświęcę im więcej uwagi. Cóż wart byłby Polak, który nie wiedziałby,  
w jakich warunkach tamci żołnierze polscy odnosili zwycięstwa nad o wiele lepiej 
wyposażonym wrogiem, nie wahając się oddać życia za Ojczyznę. Tu w szczegól-
ności miały miejsce zwycięstwa i mogiły.

Żeby jednak lepiej rozumieć wydarzenia tamtego września – trzeba poznać 
wcześniejszą sytuację międzynarodową i działalność wybitnych działaczy pol-
skich, byli też wśród nich wywodzący się z terenów położonych między Piątkiem 
a Sobotą. Na stronach 87 – 137 tomiku II napisałem o działalności Skarbków 
i Grabskich, będących właścicielami Bielaw, Mrogi i Borowa, od którego jedna-
kowa jest odległość do Piątku i do Soboty. Nie dziwi mnie to, że ktoś z miesz-
kańców tych terenów, lokalny patriota, oburza się na wypowiedź zasłużonego 
historyka o Władysławie Grabskim, że „jego wielkim (ale jedynym) sukcesem 
będzie reforma walutowa”. Trzeba cenić tych, którzy znają nie jedyny sukces bli-
skiej im osoby. Uważam, że należy się wgłębiać w intencje dawnych polity ków 
polskich, zwolenników różnych koncepcji walki o wolność Polski i nie wyciągać 
zbyt pochopnych wniosków.

Podoba mi się wypowiedź Józefa Piłsudskiego: Gdy bracia żywią miłość ku 
sobie, wiąże się węzeł między nimi mocniejszy nad inne węzły ludzkie. Gdy bra cia się 
waśnią i węzeł pęka, waśń ich również silniejszą jest nad inne. To prawo życia ludz-
kiego.3 Jednak przekonanie, że Piłsudski nie popełnił żadnego błędu, to też błąd.

1 Tomik I tej książki, s. 86.
2 Tadeusz Gumiński, Pierwsza wojna światowa (1914 – 1918), „Łowicz dzieje miasta”, s. 306 i 307 

oraz Józef Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s. 189 i 190. 
3 Jerzy Łojek, Kalendarz historyczny, s. 455 i 462.
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ROZDZIAŁ I

PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ

GŁÓWNE NURTY POLITYCZNE (1882 – 1914)

Na wstępie przytoczę pewien żart wzięty z zeszytów uczniowskich: „Zabor cy 
poćwiartowali Polskę na trzy nierówne połowy”. Śmieszy nas to, gdyż zna my 
defi nicje ćwiartki i połowy, chociaż wiemy o co chodzi, ale smutniejsze jest to, 
że często ludzie dorośli próbują coś argumentować używając słów niezgod nie 
z ich defi nicją. Po stu latach zniewolenia ludności polskiej przez trzech cesa rzy 
i ich służby, a także przez fabrykantów i dziedziców, trudno było wierzyć w to, 
że może jeszcze powstać Polska scalona i taka, w której zapanuje sprawiedli wość 
społeczna.

Istnieli jednak Polacy ze środowisk inteligenckich, którzy przekazywali swo je 
poglądy innym poprzez artykuły w czasopismach, broszury i książki. Dzięki nim 
powstały ruchy socjalistyczny, ludowy i nacjonalistyczny.   

Prekursorzy socjalizmu w Polsce
Z ideami socjalizmu spotykali się młodzi Polacy studiujący na rosyjskich 

uniwersytetach. Tam zdobywali broszury z tłumaczeniami pism Marksa, Engel-
sa i innych socjalistów zachodnioeuropejskich. Dla przykładu podam broszurę 
Kto z czego żyje, w której Szymon Diksztajn w przystępny sposób tłumaczył idee 
marksizmu. Nie mogła np. nie zainteresować polskich studentów wypo wiedź 
Karola Marksa z okazji czwartej rocznicy wybuchu powstania stycznio wego 
(23.01.1867 r.), że Europa „musi odbudować Polskę, odgradzając się tym spo-
sobem od Azji dwudziestoma milionami bohaterów”, gdyż w przeciwnym razie 
„azjatyckie barbarzyństwo pod wodzą Moskali spadnie na jej głowę jak la wina”. 
Na terenie Królestwa Polskiego pierwsze kółka socjalistyczne zakładał Ludwik 
Waryński, który w 1882 r. utworzył Socjalrewolucyjną Partię Proleta riat i przewo-
dził jej. Program tej partii określał zasady przyszłego ustroju opar tego na równości 
i społecznej własności środków produkcji.

W swej odezwie programowej „Pierwszy Proletariat” głosił m. in., że „ruchy 
i powstania narodowe, nawołując wszystkich Polaków do jedności i do wspólnej 
przeciw ciemiężcom zewnętrznym walki, zabijały w naszym społeczeństwie kla-
sową świadomość w ogóle, a w szczególności świadomość klas pracujących”.4

Wg Buszki w sierpniu 1882 r. powstała „Socjalno-Rewolucyjna Partia Prole-
tariat” znana jako „Wielki Proletariat”, której program, zgodnie z duchem mark-
sistowskim, przewidywał zwycięstwo socjalizmu nad kapitalizmem w drodze 

4 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871 – 1945, (podręcznik) s. 68 – 70 oraz J. Łojek, Kalen-
darz historyczny, s. 352. 
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rewolucji i że wskazywał potrzebę unarodowienia środków produkcji. Buszko 
napisał, że „«Proletariat» stosunkowo szybko objął swoją siecią organizacyjną 
szereg główniejszych miast zaboru rosyjskiego”.5

Łojek natomiast napisał: „Wzrost świadomości politycznej i narodowej szyb-
ko rosnącej w liczbie polskiej klasy robotniczej uczynił jednak internacjo nalny 
program «Proletariatu» mało atrakcyjnym w oczach ogółu robotników”.6

Już w roku 1883 Ludwik Waryński został aresztowany i skazany na 16 lat 
katorgi, ale nie dożył dnia, w którym mógłby wyjść na wolność. Wśród areszto-
wanych „za socjalizm” było 50% inteligentów, 30% robotników i 20% rzemie-
ślników.7

 Bolesław Limanowski głosił jedność „patriotyzmu i socjalizmu”.8

W początkach maja 1892 r. wybuchł strajk powszechny robotników Łodzi 
i okolic. W starciach z policją i wojskiem zostało zabitych i rannych 217 osób, 
350 aresztowano, a 82 oddano pod sąd. W dniach 17 – 21 (wg Łojka 17 – 23) li-
stopada tego roku odbył się zjazd osiemnastu polskich działaczy socjalistycz nych 
w Paryżu.9

W zjeździe tym uczestniczyli: Stanisław Mendelson (inicjator zjazdu), Bole-
sław Limanowski, Feliks Perl, Witold Jodko-Narkiewicz, Stanisław Grabski 
z Borowa (wówczas członek Związku Robotników Polskich), późniejszy prezy-
dent RP Stanisław Wojciechowski i inni. Głównym tematem zjazdu była sprawa 
odzyskania niepodległości Polski jako republiki demokratycznej.10

Buszko napisał: „W dyskusji podkreślano, że rzeczpospolita polska będzie 
chronić pracę i dawać możność stopniowego i legalnego przekształcenia się 
w państwo socjalistyczne”. Zjazd uchwalił utworzenie Polskiej Partii Socjalistycz-
nej (PPS) i ustalił jej program z takimi zadaniami, jak: dążenie do samodzielnej 
Rzeczypospolitej demokratycznej oraz stopniowe uspołecznienie ziemi i na rzędzi 
produkcji. Program ten został zaakceptowany przez Józefa Piłsudskiego po jego 
powrocie w 1893 r. z kilkuletniego zesłania na Syberię. W październiku został 
wybrany Centralny Komitet Robotniczy (CKR) jako władza naczelna PPS. Józef 
Piłsudski wszedł w skład tego komitetu. Miał wówczas niespełna 26 lat. Urodził 
się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Litwie. W latach 1895 – 1900 był jednym 
z głównych przywódców PPS. Partia ta dzięki redagowanemu przez Piłsudskiego 
pismu „Robotnik” zyskiwała dużą ilość członków. Jednym z jego drukarzy był 
Ignacy Mościcki – patron sobockiej szkoły.11

5 J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s. 77 i 78. 
6 J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 352.
7 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871 – 1945  (podręcznik), s. 71).
8 Tamże, s. 70.
9 J. Buszko, Historia 1864 – 1948, s. 102.
10 Radziwiłł i Roszkowski, Historia 1871 - 1945, s. 71.
11 Tamże, s. 72 oraz J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s. 102 i J. Łojek, Kalendarz historycz ny, 

s. 352 i 353.  
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Na łamach „Robotnika” Piłsudski tłumaczył, że podstawowym celem pol-
skiej klasy robotniczej jest „niepodległa i demokratyczna rzeczpospolita Polska”, 
w której dzięki niepodległości przybliży się sprawiedliwość społeczna. 22 lute-
go 1900 r. Piłsudski został aresztowany w Łodzi przy ulicy Wschodniej 19 m. 4 
i wówczas służby rosyjskie zlikwidowały przywiezioną z Wilna drukarnię. Pod-
czas przebywania w warszawskiej Cytadeli symulował zaburzenia psychiczne. 
Po przewiezieniu do kliniki w Petersburgu 15 maja 1901 r. udało mu się zbiec. 
Ukrywał się w Galicji i w Londynie, a 21 kwietnia 1902 r. powrócił do Królestwa 
Polskiego, gdzie wzmocnił PPS. Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej w lu-
tym 1904 r. Piłsudski w porozumieniu z partiami socjalistycznymi Litwy, Łotwy 
i Ukrainy zasugerował władzom japońskim pomoc w postaci działań dywersyjnych 
socjalistów tych państw na szkodę Rosji, co nie zostało przyjęte przez Japonię, 
gdyż wcześniej Roman Dmowski uprzedził Japończyków, że takiej działalności 
Liga Narodowa była przeciwna ze względu na dużą ilość Polaków wcielanych do 
rosyjskiego wojska. 13 listopada 1904 roku na placu Grzybowskim w Warszawie 
odbyła się wielka manifestacja robotnicza, którą osłaniali członkowie Organizacji 
Bojowej PPS, utworzonej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego i Bronisława Bergera. 
Członkowie bojówki PPS strzelali do atakujących policjantów.12   

W marcu 1893 r. zaczęły powstawać pierwsze koła PPS, a w lipcu tegoż roku 
grupa działaczy związanych z pismem „Sprawa Robotnicza” pod przewo dem Ju-
liana Marchlewskiego i Róży Luksemburg uznała program paryski za od stępstwo 
od socjalizmu i utworzyła nową partię pod nazwą Socjal-Demokracja Królestwa 
Polskiego, która w 1900 r. została przekształcona w Socjal-Demokra cję Królestwa 
Polskiego i Litwy (SDKPiL).13

W 1903 r. Łowicki Komitet Robotniczy PPS wydał odezwę zakończoną ha-
słami: „Niech żyje Polska Socjalistyczna! Precz z despotyzmem carskim!”. Wio-
sną tego roku aresztowano w Łowiczu wielu członków tej partii, a wśród nich 
skarbnika KR PPS szewca Michała Kisielińskiego, który został skazany na 3 lata 
zsyłki w głąb Rosji.14

Józef Piłsudski decyzją Centralnego Komitetu Robotniczego PPS 15 paź-
dziernika 1905 r. objął kierownictwo Wydziału Spiskowo-Bojowego. Po serii za-
machów na rosyjskie kasy rządowe w czerwcu 1906 r., przeprowadzonych przez 
OB PPS, władze rosyjskie odpowiedziały terrorem. Bez sądu rozstrzelano wielu 
robotników podejrzanych o przynależność do tej organizacji.15

Wewnątrz PPS narastały różnice poglądów odnośnie sposobu działań prowa-
dzących do osiągnięcia niepodległości Polski. Lewicowi socjaliści chcieli w ści-
słym powiązaniu z klasowo-socjalnym programem włączyć się do ogólnorosyj-
skiej rewolucji, prawicowi zaś, do których należał Piłsudski, nastawiali się na 

12 J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 362 oraz Radziwiłł i Roszkowski, Historia 1871 – 1945, s. 71.
13 Radziwiłł i Roszkowski, Historia 1871 – 1945, s. 72 i J. Buszko, Historia1864 – 1948, s. 103. 
14 Tadeusz Gumiński, Łowicz w latach 1865 – 1914, „Łowicz dzieje miasta”, s. 298. 
15 J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 366. 
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przekształcenie rewolucji w powstanie antyrosyjskie, a następnie na wojnę euro-
pejską i konfl ikt między państwami zaborczymi. Ostatecznie rozłam partii na stąpił 
podczas IX zjazdu w Wiedniu, który odbywał się w dniach 19 – 25 listo pada 1906 
roku. Wówczas, w proteście przeciw rezygnacji z prowadzenia akcji terrorystycz-
nych i pominięciu w projekcie uchwały sprawy niepodległości, przedstawiciele 
Organizacji Bojowej opuścili zjazd, a już 23 listopada w Krako wie utworzyli nową 
partię pod nazwą PPS-Frakcja Rewolucyjna, na której czele stanął Józef Piłsudski. 
Dla pozostałych członków, których delegaci stanowili większość, przyjęła się na-
zwa PPS-Lewica. Jej przedstawiciele stwierdzili, że PPS – Frakcja Rewolucyjna 
wyraża dążności demokratyczne i narodowo-wy zwoleńcze, ale nie socjalistyczne, 
choć operuje frazeologią socjalistyczną. PPS-Lewica postanowiła łączyć walkę 
o socjalizm z walką o wolność narodową.16

8 listopada 1906 r. OB PPS przeprowadziła akcję zbrojną na pociąg poczto wy 
na stacji kolejowej w Rogowie koło Koluszek, a 26 września 1908 r. sie demnastu 
bojowców pod osobistym dowództwem Piłsudskiego dokonało w Bezdanach koło 
Wilna, udanego zamachu na pociąg pocztowy. Zdobyto wów czas ponad 200 ty-
sięcy rubli na organizowanie następnych zamachów. Trzech uczestników tej akcji 
zostało skazanych na karę śmierci, która została im zamie niona na katorgi. Dzięki 
rewolucji zostali uwolnieni w 1917 r. Główni wyko nawcy tego ataku Piłsudski, 
Arciszewski, Sławek, Prystor i Momentowicz  prze dostali się z pieniędzmi do 
Galicji, unikając kary. Nikt w tej akcji nie poniósł śmierci.17

Jerzy Łojek podał, że w latach 1906 – 1908 „w samej Warszawie wykonano 
654 wyroki śmierci na działaczach ruchu socjalistycznego, głównie członkach 
OB PPS”.18   

Józef Buszko zwraca uwagę, że jednak podczas akcji OB PPS „ginęli szere-
gowi żołnierze rosyjscy, co szkodziło agitacji rewolucyjnej w wojsku”.19

16 grudnia 1918 r. SDKPiL połączyła się z PPS-Lewicą w Komunistyczną 
Partię Robotniczą Polski.20

Członkowie PPS-Frakcji Rewolucyjnej z Józefem Piłsudskim na czele uwa-
żali, że w zbliżającym się konfl ikcie zgodne z interesem narodu polskiego jest 
poparcie Austro-Węgier, a w związku z tym i Niemiec. Zwolennikami tego po-
glądu byli też członkowie stronnictw galicyjskich: Polska Partia Socjalno-De-
mokratyczna (PPSD), Polskie Stronnictwo Ludowe (ludowcy) i Polskie Stron-
nictwo Postępowe. Później Piłsudski „nastawiał się coraz wyraźniej na działal ność 
poza- czy ponadpartyjną”.21

16 J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s.143 i J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 352. 
17 J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 366, 367 i 370.
18 Tamże s. 368.
19 J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s. 143.
20 J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 355.
21 Radziwiłł i Roszkowski, Historia 1871 – 1945, s. 84 i 85.
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Skrótowcem KSSN (wg Łojka), TKSSN (wg A. Radziwiłł i W. Roszkow-
skiego) lub KTSSN (wg Buszki) określano Komisję Tymczasową Skonfedero-
wanych Stronnictw Niepodległościowych uformowaną w Galicji 10 listopada 
1912 r. W jej skład wchodziły: Polska Partia Socjalistyczna – Frakcja Rewolu-
cyjna, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska, lwowskie Polskie 
Stronnictwo Postępowe, Stronnictwo Ludowe, Związek Chłopski PSL, Narodo-
wy Związek Robotniczy i Narodowy Związek Chłopski. Te dwa ostatnie związki 
wcześniej wyszły z obozu Narodowej Demokracji.

W lutym 1913 r. KSSN wydała odezwę do Polaków w zaborze rosyjskim, 
w której napisano: „Cała nędza spokojnego życia Polaków w niewoli rosyjskiej 
wyrosła na tle rozpaczliwej myśli, że Rosja jest najpotężniejszym państwem, a Po-
lacy najsłabszym narodem, że carat jest niezwalczony, a każdy bunt przeciw car-
skiemu w Polsce panowaniu jest szaleństwem i zbrodnią. Polacy przyzwy czaili się 
do myśli, że cały świat cywilizowany ma obowiązek walczyć o ich wol ność, tylko 
oni sami tego obowiązku nie mają, za obłęd go poczytując […]. Na ród polski, 
pragnący życia i rozwoju, musi się w razie wojny Austrii i Niemiec, toczonej prze-
ciw Rosji, zwrócić całą swoją siłą przeciwko caratowi rosyjskiemu. Wyzwolenie 
Królestwa Polskiego z niewoli rosyjskiej – oto nasze zadanie w cza sie wojny mo-
carstw przeciw Rosji […]. Bierność i pokora Polaków w czasie wojennej z Rosją 
rozprawy najgorzej się na losie samych Polaków odbija”.22

Grabscy z Borowa
Cztery lata młodszy od Piłsudskiego Stanisław Grabski od początku istnienia 

PPS przyczyniał się do zwiększania ilości jej członków, redagując „Gazetę Ro-
botniczą”. W 1901 r. w czasopiśmie „Przedświt” ukazał się, pod innym nazwi skiem, 
ale przez niego napisany artykuł, w którym nawoływał do zbrojnego po wstania. 
Wówczas w Genewie dał się przekonać Zygmuntowi Balickiemu do słuszności 
poglądów głoszonych przez Ligę Narodową. W końcu tamtego roku wysłał list do 
Londynu, w którym sprzeciwiał się prowadzeniu walki klasowej głoszonej przez 
PPS. Po napisaniu artykułu do „Gazety Ludowej” Leon Wasi lewski przekonał go, 
że wyrażane w nim poglądy nie są socjalistyczne, więc w 1905 r. wstąpił do Ligi 
Narodowej i zaraz stał się członkiem jej Komitetu Cen tralnego.      

Przy pomocy Grabskiego Roman Dmowski przekształcił Ligę Polską na Ligę 
Narodową. Chociaż Stanisław Grabski od końca 1905 r. był członkiem Ligi Naro-
dowej, to nie był zajadłym endekiem. Po długich rozmowach z Balic kim w 1901 r. 
nawoływał do solidaryzmu społecznego i hasłu młodych nacjona listów: „Polska 
dla Polaków” przeciwstawiał hasło: „Polacy dla Polski”.23 

22 J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948,  s. 168; J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 376 i 377, A. Ra-
dziwiłł i W. Roszkowski, Historia 1871 – 1945, s. 85.

23 W II tomiku tej książki na str. 90, 92, 93 i 97.
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Podobnie jak Stanisław, również jego brat Władysław i siostra Zofi a Grab-
scy byli w młodości zwolennikami socjalizmu, a później stawali się aktywnymi 
działaczami obozu Narodowej Demokracji. Dążąc do socjalistycznych przemian 
poprzez rewolucję, byliby po prostu ojcobójcami. Ich ojciec Feliks był pierw szym 
właścicielem Borowa, który stopniowo przekazywał ziemię swym pra cownikom 
na dostępnych warunkach. Zofi a we wrześniu 1893 r. odbyła karę więzienia za 
aktywny udział w tworzącej się PPS, a w 1894 r. trafi ła na trzy lata do więzienia za 
udział w patriotycznej ulicznej manifestacji zorganizowanej przez endecką Ligę 
Narodową w dniu 17 kwietnia z okazji setnej rocznicy po wstania ludu warszaw-
skiego pod wodzą Jana Kilińskiego (Historia J. Buszki, s. 101). Pierwszego męża 
socjalistę Dymitra Kirkora poznała będąc na zesłaniu w okolicach Uralu. Z dru-
gim mężem Józefem Kiedroniem wchodziła w skład gru py tworzącej organizację 
endecką na Śląsku. Utrzymywała kontakty z socjalistą Ignacym Daszyńskim, 
a później z przywódcą obozu Narodowej Demokracji Ro manem Dmowskim.

Pradziadek wymienionego rodzeństwa, konfederat barski, Franciszek Grab-
ski, stracił cały swój majątek w walce o niepodległą Polskę. Dziadek Andrzej 
Grabski był szlachcicem bez ziemi. Wychowywał się u stryja Józefa w Sławo-
szewie, dzierżawił majątek Śladków, 9 km od Piątku, a później Małachowice 
i Raków.  Dopiero ich ojciec Feliks dorobił się majątku po Skarbkach w Borowie. 
Na pewno nie osiągnąłby tego sam, bez pomocy swego ojca i bez dużych posa gów 
swych dwóch kolejnych żon.24

Ponieważ obecnie, podczas III Rzeczypospolitej Polskiej, jednym z najbar-
dziej czczonych Polaków jest Józef Piłsudski, który był współtwórcą Polskiej Par-
tii Socjalistycznej, dążącej do wprowadzenia socjalizmu, a o panującym w Polsce 
„socjalizmie” powszechnie z pogardą mówi się: „Za komuny…”, więc podam 
skrótowo słownikowe znaczenie tych słów. Trudno bowiem porozumie wać się 
i poznawać prawdę, jeśli przez to samo słowo każdy rozumie co innego.  

Socjalizm to ideologia społeczna głosząca program zniesienia stosunków 
społecznych opartych na prywatnej własności środków produkcji i zastąpienia ich 
środkami społecznymi w celu zniesienia podziałów klasowych i wyzysku człowieka 
przez człowieka. Ustrój socjalistyczny to ustrój oparty na zasadach socjalizmu. 
Komunizm to wyższe stadium społeczeństwa socjalistycznego, cha rakteryzujące 
się takim stopniem rozwoju sił wytwórczych, że dzięki obfi tości produkowanych 
dóbr możliwe jest zastosowanie zasady: każdy pracuje według swoich możliwości 
i otrzymuje według potrzeb. Komuna to zespół ludzi łączących się w celu współży-
cia na zasadzie wspólnoty majątkowej i pracy; wspólnota. 

W encyklopedii popularnej z 1982 r. są podane różne defi nicje socjalizmu, m. 
in. „socjalizmu prawdziwego”, uzyskiwanego bez rewolucji, więc krytyko wanego 
przez Marksa i Engelsa, ale szkoda, że nie ma w niej określenia pojęcia realnego 
socjalizmu, z którym spotykałem się już przed wprowadzeniem stanu wojennego 
i obecnie historycy posługują się tym zwrotem. Trzeba jednak pami ętać o tym, 

24 II tomik tej książki, s. 88 – 90, 100, 103, 115 i 116.
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że na wsi polskiej, w tym między Piątkiem a Sobotą, w ogromnej większości do 
końca okresu PRL pozostały rodzinne gospodarstwa indywidual ne, które trudno 
zaliczyć do socjalistycznych, a słowo komuna bardziej do klasztoru pasuje, niż do 
tutejszych wsi. Wypada pamiętać, że wieś polska z okresu PRL bardzo różniła się 
od wsi innych państw demokracji ludowych. Jestem przeciwny posługiwaniu się 
zwrotami niezgodnymi z ich defi nicją, podobnie jak w tym żarcie, że „poćwiarto-
wali na trzy nierówne połowy”.

  
Początki endecji
 Słowo endecja pochodzi od określenia obozu nacjonalistycznego o nazwie 

Narodowa Demokracja (ND). Występowały różne jej formy organizacyjne: Liga 
Polska, Liga Narodowa, Zet, SND czy SN. Nacjonaliści to ludzie przedkłada jący 
dobro własnego narodu nad interesy innych narodów. Chciałoby się powie dzieć, 
że byli to patrioci polscy, ale w słownikowym określeniu patriotyzmu jest zawarte 
coś więcej. Patriotyzm to „postawa społeczno-polityczna i forma ide ologii, łączą-
ca przywiązanie do własnej ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświęcenie 
dla własnego narodu z szacunkiem dla innych narodów i po szanowaniem ich su-
werennych praw”.25

W 1887 r. w Szwajcarii utworzona została tajna organizacja polityczna Liga 
Polska, której głównym organizatorem i prezesem był dawny uczestnik powsta-
nia styczniowego pułkownik Zygmunt Miłkowski pseudonim Teodor Tomasz 
Jeż. Zadaniem LP było dążenie do „skupienia wszystkich sił narodowych celem 
odzyskania niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych”. Program LP 
był przedstawiany w piśmie „Głos” redagowanym m. in. przez Jana Ludwika 
Popławskiego. W 1887 r. Zygmunt Balicki założył tajną organizację podporząd-
kowaną LP – Związek Młodzieży Polskiej (Zet) i w gimnazjach Pet. LP zmie rzała 
do „oświaty ludu i dobrobytu klas wydziedziczonych”.26

Liga Polska prowadziła politykę podobną do PPS. Głosiła ideę odbudowy 
Rzeczypospolitej wielonarodowej, ale o zmienionym systemie. Jej działacze 
w dniu 3 maja 1891 r. zorganizowali patriotyczną manifestację w Królestwie Pol-
skim dla uczczenia  setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji.

W 1892 r. Roman Dmowski i Zygmunt Balicki opracowali w Szwajcarii 
projekt przekształcenia Ligi Polskiej w Ligę Narodową, postulując stworzenie 
zupełnie nowego państwa polskiego, odrzucającego równouprawnienie politycz-
ne innych narodów, które znalazłyby się w jego granicach. Przewidziano, że re-
alizatorem programu Ligi Narodowej w zaborze rosyjskim będzie Stronnictwo 
Narodowo-Demokratyczne (SND). W czerwcu 1897 r. Liga Narodowa ogłosiła 
program Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, które na początku XX w. 
miało działać we wszystkich trzech zaborach.27

25 Słownik języka polskiego i encyklopedia.
26 A. Radziwiłł i W. Roszkowski, Historia 1871 – 1945, s. 74.  
27 J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 356 i J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s. 100 i 101. 
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W 1902 r. została wydana książka Balickiego Egoizm narodowy wobec ety-
ki, a w 1903 r. Dmowskiego Myśli nowoczesnego Polaka. Przedstawiali oni za-
grożenie jedności narodowej przyszłego państwa polskiego ze strony mniejszo ści 
narodowych, a szczególne zagrożenie widzieli ze strony Żydów. Wśród lud ności 
miejskiej zaboru rosyjskiego i w Galicji Żydzi stanowili ponad 30% ogółu ludno-
ści, a na niektórych terenach około 60%. W 1893 r., kiedy pod przewod nictwem 
Józefa Piłsudskiego tworzyła się Polska Partia Socjalistyczna, w War szawie zo-
stała utworzona Liga Narodowa, której kierownictwo z Romanem Dmowskim na 
czele przestało uznawać zwierzchnictwo władz Ligi Polskiej i postawiło sobie 
za cel kierowanie całą „współczesną polityką narodową”. W 1894 r. Liga Polska 
zakończyła swoją działalność. Zgodnie z programem SND sprawy ucisku chło-
pów i robotników miały być rozwiązywane w przyszłym  niepodległym państwie 
polskim przez polski rząd narodowy w drodze reform, bez rewolucji.28

Od roku 1900 w Łowiczu i jego okolicach ugrupowania Narodowej Demo-
kracji oddziaływały na podniesienie świadomości narodowej ludności miejskiej 
i wiejskiej. Zwolennicy PPS czytywali głównie czasopismo „Robotnik”, a zwo-
lennicy ND, przemycane tu z Galicji, pismo „Polak”.29

Trzy lata starszy od Józefa Piłsudskiego jego przeciwnik polityczny Roman 
Dmowski, współzałożyciel i przywódca Narodowej Demokracji, już w 1908 r. 
wyjaśniał w książce Niemcy, Rosja i kwestia polska, że o ile dla Rosji ziemie 
polskie są terytorium peryferyjnym, o tyle dla Niemiec utrzymanie ziem zaboru, 
położonych „wewnątrz” państwa pruskiego, między Prusami właściwymi a Pru-
sami Wschodnimi, jest kwestią „być lub nie być”. Stąd wniosek, że gdyby Niem-
cy odnieśli zwycięstwo, to nie odebraliby sojuszniczym Austro-Węgrom Galicji. 
Podział Polski zostałby zachowany. Był to argument przemawiający za koniecz-
nością łączenia się Polaków z Rosją, a nie z Niemcami.30

Dmowski w tej książce dowodził też, że próby odzyskania niepodległości 
Polski po doświadczeniach powstania styczniowego straciły sens, gdyż „wszel kie 
działania przedsiębrane w tym kierunku byłyby tylko zabójstwem sił wła snych”.31 

Według A. Radziwiłł i W. Roszkowskiego  R. Dmowski objął stanowisko 
szefa komitetu wykonawczego Komitetu Narodowego powstałego w listopadzie 
1914 r. w Warszawie, którego prezesem został Zygmunt Wielopolski. Według 
autorów innych książek historycznych i encyklopedii był to Komitet Narodowy 
Polski (KNP). Buszko podaje, że „naczelnym zadaniem KNP z Dmowskim jako 
prezesem i Zygmuntem Wielopolskim jako wiceprezesem na czele było «rozbi cie 
złowrogiej potęgi niemieckiej i zjednoczenie Polski pod berłem monarchy rosyj-
skiego». Orientację prorosyjską reprezentował również warszawski Cen tralny 
28 J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s. 100 i 101 oraz A. Radziwiłł i W. Roszkowski, Histo-

ria 1871 – 1945, s. 74 i 75.  
29 Tadeusz Gumiński, Łowicz w latach 1865 – 1914, „Łowicz dzieje miasta”, s. 298. 
30 A. Radziwił i W. Roszkowski, Historia 1871 – 1945, s. 84 i J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, 

s. 164.
31 J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 369.
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Komitet Obywatelski (CKO), starając się oddziaływać w tym duchu na ludność 
polską”. Istnieje zgodność, że Dmowski, tak jak i inni politycy z KNP oraz CKO, 
miał nadzieję na uzyskanie niepodległości Polski poprzez współpracę z Ententą, 
czyli początkowo z działającymi wspólnie Rosją, Francją i Wielką Brytanią, do 
których później dołączyły jeszcze 22 państwa.32

Endecy, do których zaliczał się S. Grabski, wg Buszki „pragnęli nadać pa-
ństwu wyraźnie polski charakter, co byłoby niemożliwe w razie włączenia w gra-
nice Polski zbyt wielkich mas ludności ukraińskiej i białoruskiej”. Był to po gląd 
zbliżony do poglądów amerykańskiego prezydenta Thomasa W. Wilsona i brytyj-
skiego ministra spraw zagranicznych George’a Curzona. Józef Piłsudski dążył do 
odzyskania granic Polski z okresu przedrozbiorowego.33

Podam skrótowo przedstawione przez Łojka różnice między przywódcami 
PPS i ND, Piłsudskim i Dmowskim odnośnie drogi do niepodległości Polski.  

Piłsudski przedstawił swe przewidywania podczas uroczystości rocznicowej 
dotyczącej polskiej walki niepodległościowej w Paryżu w lutym 1914 r. Wyja śniał 
on, że w czasie zbliżającej się wojny światowej do Rosji przyłączą się zwi ązane 
przymierzem Francja i Anglia, a po ich stronie staną też Stany Zjednoczo ne. Niem-
cy z Austrią odniosą zwycięstwo nad Rosją, a następnie zostaną poko nane przez 
Francję i Anglię. Na pytanie działacza rosyjskiej Partii Socjal-Rewo lucjonistów 
Wiktora Czernowa jak według niego powinni się zachować Polacy, Piłsudski 
odpowiedział, że „pierwszą fazą wojny – jesteśmy z Niemcami prze ciw Rosji. 
Druga, końcowa faza wojny – jesteśmy z Anglią i Francją przeciw Niemcom”.

Dmowski uważał wówczas, że „klęską dla sprawy polskiej byłoby zwyci ęstwo 
Niemiec i Austrii nad Rosją, szansą – zwycięstwo rosyjskie. Jeśli Rosja zwycięży, 
można liczyć na zjednoczenie wszystkich ziem polskich pod panowa niem carów 
i władzą Petersburga. Rosja będzie wtedy musiała – mając w swo ich granicach 
ponad 20 milionów Polaków – dać Królestwu, poszerzonemu o Galicję i może 
nawet o zabór pruski, jakąś realną autonomię. Sprzymierzony z Rosją Zachód 
może się o Polskę upomni. W każdym razie zjednoczona Polska w unii z Rosją, 
ciesząca się pewną autonomią, będzie mogła w przyszłości si ęgnąć po więcej”. 
Dmowski był uważany za chłodnego realistę, a Piłsudski za niepoprawnego ma-
rzyciela i fantastę.34

Według Buszki Dmowski rozumował w ten sposób, że po zwycięstwie Rosji 
nad Niemcami i Austrią polityka caratu w kwestii polskiej będzie musiała ulec 
zasadniczej zmianie, gdyż Polska przestanie być podzielona. Siła Polaków wzro-
śnie, więc ucisk narodu polskiego musi ulec złagodzeniu. Carat rosyjski będzie 
zmuszony do uznania autonomii Polski. Poznańskie, Pomorze i Śląsk unikną wy-
narodowienia, a Polacy będący dotychczas w trzech organizmach pa ństwowych 

32 A. Radziwiłł i W. Roszkowski, Historia 1871 – 1945, s. 127 i 132 oraz J. Buszko, Historia Polski 
1864 – 1948, s. 194.   

33 J. Buszko, Historia Polski1864 – 1948, s. 221 i inne wcześniej podane źródła. 
34 J. Łojek, Kalendarz historyczny, s. 378 i 379.
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uzyskają szersze możliwości rozwoju kulturalnego i ekonomicznego w granicach 
jednego państwa. Wielkie znaczenie będzie miał powrót Polski na stare zachodnie 
ziemie piastowskie.35    

Przed rozpoczęciem wojny w 1914 r. nikt nie przewidywał największego 
wpływu na odzyskanie niepodległości Polski, jaki miały rewolucje proleta riackie, 
w walczących ze sobą państwach.

Przykłady miejscowych problemów narodowościowych  
W II RP rzeczywiście istniał, przewidywany przez endeków, problem mniej-

szości narodowych. Handel i rzemiosło prawie całkowicie były opanowane przez 
Żydów. W Piątku i Sobocie Żydzi stanowili zdecydowaną większość. So bocki 
szewc Józef Koza, opowiadał mi, jak trudno było mu konkurować z Żyda mi. 
Często Polak wolał zamówić buty u Żyda, gdyż ten wykonał je szybciej i ta niej. 
Dużo Żydów było tu szewcami i w jednym domu bywało po trzech szew ców, 
ojciec, syn i wnuk. Mieszkający wśród Żydów Polak, żeby nie stać się bankrutem, 
musiał lepiej od nich wykonywać swoją pracę, poświęcając jej wi ęcej czasu.  Ło-
wicki fotograf, który podczas okupacji hitlerowskiej robił mi pa miątkowe zdjęcie 
z pierwszej komunii, mówił o tym, że ciągle jeszcze ludzie zwracali się do niego 
słowami panie Polfot, gdyż w okresie przedwojennym przed wejściem do swego 
zakładu miał szyld z takim napisem oznaczającym polski fotograf, żeby zyskiwać 
sobie polskich klientów.

Pierwszy minister rolnictwa w odrodzonej Polsce – Franciszek Wojda 
rodem z Urzecza

Napisałem już o nim w poprzednim tomiku, jako o wójcie. Był też sklepika-
rzem, więc pewnie również doświadczył żydowskiej konkurencji. Swoją poli-
tyczną działalność zaczynał jako endek – członek Stronnictwa Narodowo-De-
mokratycznego. Prowadzenie sklepu spożywczego było jego dodatkowym 
za jęciem. Urodził się w 1879 r. w chłopskiej rodzinie w Urzeczu, 5 km od So-
boty, gdzie pracował w gospodarstwie rodziców. Ukończył Szkołę Elementarną 
w So bocie. Podobnie jak dwa lata starszy od niego Teofi l Kurczak z Ostrowa, 
posia dający żonę z Urzecza, o którym sporo napisałem w poprzednich tomikach, 
uzu pełniał swą wiedzę jako samouk. Za działalność w ruchu rewolucyjnym, rów-
nież osłanianie pilaszkowskiego zjazdu w 1905 r., podobnie jak wcześniej Józef 
Piłsudski, odsiedział rok (XI 1906 – XII 1907) w Cytadeli Warszawskiej. W latach 
1917 – 1918 działał w Zjednoczeniu Ludowym. Pod koniec pierwszej okupacji 
niemieckiej, od kwietnia do października 1918 r. był członkiem Rady Stanu 
Królestwa Polskiego. Po rozwiązaniu tej Rady wstąpił do Polskiego Stronnictwa 
Ludowego „Piast”.36

35 J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s. 165.
36 Informacje dotyczące Franciszka Wojdy otrzymałem na piśmie od jego wnuczki Barbary z Woj dów 

Biegały, a także wspominał o tym Władysław Banasik z Soboty, którego żona była wnuczką F. Wojdy.  


