
Jesień 1918 roku była czasem 

niezwykłym, wyczekiwanym 

przez miliony tych, którym udało 

się przetrwać okropieństwa ostat-

nich lat. Bo Wielka Wojna była 

przede wszystkim tragedią ludzi. 

W ciągu czterech lat i trzech mie-

sięcy w walkach życie straciło 

blisko 10 

milionów 

żołnierzy, 

a ponad 

21 milio-

nów zo-

stało ran-

nych i 

trwale 

okaleczo-

nych. To 

stracone 

pokolenie 

– prze-

ważnie 

młodych 

mężczyzn; 

to wielka 

tragedia milionów młodych 

wdów. To wielkie straty wśród 

cywilów – w wyniku działań wo-

jennych, a także na skutek głodu i 

chorób bezpośrednio wywoła-

nych wojną. Oblicza się, że tylko 

z tych powodów zmarło ponad 6 

milionów osób. Dodatkowo Eu-

ropę nawiedziła największa od 

średniowiecznej „czarnej śmierci” 

epidemia grypy nazywanej hisz-

panką; stała się ona przyczyną 

śmierci kolejnych milionów ludzi. 

Liczby te porażają swoją wielko-

ścią, choć przecież żadne statysty-

ki nie oddają dramatów pojedyn-

czych osób. 

Schyłek wojny niósł ze sobą rów-

nież skutki polityczne. Cesarstwo 

Austro-Węgierskie zniknęło z 

mapy Europy, upadły rządy 

Habsburgów, a cesarz Karol I 

abdykował. W Niemczech, po 

tym jak cesarz Wilhelm porzucił 

tron i uciekł do Holandii, ogło-

szono powstanie republiki. W 

Rosji obalono rządy dynastii Ro-

manowów i Mikołaja II, a tyranię 

carów zastąpiły tyrania bolszewi-

ków i komunistyczne państwo. 

Rozpadło się także Imperium 

Osmańskie. Na gruzach upadłych 

potęg zaczęły powstawać nowe 

państwa, zaczęto organizować 

nowe życie. 

Zakończenie wojny negocjowano 

pomiędzy pokonanymi Niemcami 

i sprzymierzonymi mocarstwami 

już od 8 listopada 1918 roku. Wa-

runki podyktowane przegranym 

były surowe. Nakazywano im 

opuszczenie terenów okupowa-

nych, likwidację marynarki wojen-

nej, oddanie cięż-

kiego uzbrojenia, 

lotnictwa, kolo-

nii, także wypła-

cenie odszkodo-

wań wojennych.  

Układ pokojowy 

podpisano w 

Compiegne, w 

stojącym na 

bocznicy wago-

nie kolejowym – 

trzy dni po roz-

poczęciu nego-

cjacji. Stało się to 

o piątej nad ra-

nem – tak aby 

mógł wejść w 

życie po 6 godzinach. Armaty 

zamilkły o godzinie jedenastej, 

jedenastego dnia jedenastego mie-

siąca 1918 roku. 

Zakończenie wojny brytyjski pre-

mier David Lloyd George obwie-

ścił słowami: „Wierzę, że może-

my teraz powiedzieć, że tego do-

niosłego poranka położono kres 

wszystkim wojnom”.  

Czy możliwy będzie świat bez 

wojen? 
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Czy już niepodległa? 

Sam wybuch wojny dał Polakom nadzieję na odzyskanie niepod-

ległości. Konflikt międzynarodowy dawał szansę na zrzucenie 
jarzma zaborców. Wykrystalizowały się dwie koncepcje przyszłej 
państwowości polskiej, które reprezentowali Józef Piłsudski i 
Roman Dmowski. Pierwszy z nich zakładał, że Polska odzyska 
niepodległość drogą zbrojną, odcinając się od Rosji. Piłsudski 
chciał połączyć się z Litwą i Ukrainą, aby mogły utworzyć wła-

sne, nie-
podległe 
państwa, 
kosztem 
państwa 
rosyjskie-
go. Wspie-
rał Radę 
Regencyj-
ną, z rąk 
której 
otrzymał 
później 
władzę – 
początko-
wo woj-
skową, 
później 
cywilną. 
Jego poglą-
dy i kon-

cepcje zostały wyniesione z programu Polskiej Partii Socja-
listycznej, której był członkiem.  

Roman Dmowski w swych poglądach prezentował przeci-
wieństwo założeń Piłsudskiego – przede wszystkim zależa-
ło mu na utworzeniu niezależnego państwa polskiego u 
boku Rosji. Chciał stworzyć państwo narodowe z ziem 
etnicznie polskich. Dmowski swoje poglądy wykreował na 
podstawie ideowej Stronnictwa Narodowo-
Demokratycznego. Wprawdzie ich wizje były różne, ale 
zasługi dla odbudowy państwowości stały się nieocenione.  

Pierwszym impulsem do działania było utworzenie 5 listo-
pada 1916 roku przez władze zaboru niemieckiego i au-
striackiego prowizorycznego Królestwa Polskiego z wła-
snym organem rządzący, czyli Radą Regencyjną. W jej skła-
dzie znaleźli się książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup 
warszawski Aleksander Kakowski i ziemianin Józef Ostrow-
ski. Rada ta, urzędująca w warszawskim Zamku Królewski, 

dokładnie 7 października 1918 roku ogłosiła niepodległość Pol-
ski. Już wtedy było wiadomo, że wojna ma się ku końcowi.  

A potem ruszyła lawina. 28 października w Galicji utworzono 
Polską Komisję Likwidacyjną, z Wincentym Witosem na czele, 
która w ciągu dwóch dni zdobyła kontrolę nad Galicją. W nocy z 
6 na 7 listopada utworzono w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludo-
wy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyń-
ski. Na terenach Wielkopolski rozpoczęło się rozbrajanie żołnie-
rzy niemieckich.  

Wreszcie 10 listopada do Warszawy przybył Józef Piłsudski, któ-
remu Rada Regencyjna powierzyła władzę wojskową. Były ko-
mendant Legionów Polskich jeszcze tego samego dnia spotkał się 
z niemieckim dowództwem. Na mocy zawartego porozumienia 
rozbrojono ok. 30 tysięcy żołnierzy niemieckich, a kolejnych 55 
tysięcy zostało ewakuowanych z terenu Królestwa Polskiego. 
Nieco później, 18 listopada, ustanowiono pierwszy rząd Rzecz-
pospolitej Polskiej, z Jędrzejem Moraczewskim na czele. 19 listo-
pada zakończono ewakuowanie wojsk niemieckich z terenów 
Polski, po czym nadano depeszę o powstaniu niepodległego pań-
stwa polskiego kierowaną do państw zwycięskich w wojnie. Krót-
ko później Piłsudski przejął kompetencje głowy państwa i został 
Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. 

Droga Polaków do odzyskania niepodległości była bardzo długa i 
żmudna. Należy jedynie pamiętać, że dzień 11 listopada stał sym-
bolem całego ciągu zdarzeń, a nie jednostkowym momentem, 
które zaważyło na losach Polski.  

EWELINA SZYDLIK 

Pytasz, co u mnie… Jeszcze oddycham – 

poprzez głębokie nadzieje ulicą płynące, 

poprzez te rzeki, 

piękne krajobrazy, 

które trwać mogły dni i miesiące. 

Z zachodu dym, ze wschodu śnieg – 

kolej wciąż czeka na twe przybycie. 

Ostatnim wzrokiem, ostatnim tchem zerkasz 

i widzisz miasta zamarznięte tętnice. 

Lecz miłość twa nigdy ustać nie może, 

boś ty zlepiony z gliny – chwały. 

 

Rafał Zalewski, I d 

Dzień 11 listopada 1918 roku jest symboliczną datą odzyskania niepodległości przez Polskę. Ale działania do 
tego prowadzące miały swój początek o wiele wcześniej i nie skończyły się tego właśnie dnia. Stąd 
wspomniana data jest tylko symbolem, ale nie końcem procesu odradzania się państwa polskiego. Wręcz 
przeciwnie – była dopiero jego początkiem.  

Pytasz, co u mnie… 

Warszawska Rada Regencyjna. Od lewej idą: 

 Józef Ostrowski, prymas Aleksander Kakowski,  

Józef Lubomirski 
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W czasie wojny na terenie Przasnysza i po-
wiatu przasnyskiego były prowadzone in-
tensywne walki, które spowodowały 
ogromne zniszczenia. Nie to jednak do-
skwierało tak bardzo mieszkańcom, ile brak 
wolności. Dlatego klęska państw central-
nych podziałała mobilizująco na siły patrio-
tyczne w powiecie przasnyskim. Przasny-
szanie nie pozostali obojętni na wydarzenia 
na ziemiach polskich – mieszkańcy zaciągali 
się do Legionów Piłsudskiego i wstępowali 
do Polskiej Organizacji Wojskowej.  

POW na terenie powiatu przasnyskiego 
powstała już w 1916 roku. Początkowo 
działała legalnie, jednak później – wskutek 
prześladowań – peowiacy przeszli do kon-
spiracji. Powiatem przasnyskim z ramienia 
władz centralnych POW opiekował się 

pułkownik Duglasiewicz, dowódcą plutonu 
w Przasnyszu był natomiast Bronisław Pa-
weł Królicki ps. „Chrobry”. 

 W 1918 r. siedzibą POW była jedna z cel 
przasnyskiego klasztoru pobernardyńskiego, 
wykorzystywanego przez okupantów jako 
magazyn. Dla strzelców punktem zbornym 
była remiza; schowek z bronią oraz amuni-
cją mieścił się na dzwonnicy kościoła i w 
domu naczelnika Straży Ogniowej, Grzego-
rza Galewskiego. 

Dla przasnyszan kluczowy był moment 
wyparcia Niemców z miasta. Najprawdopo-
dobniej nastąpiło to 11 listopada. Dzień 
wcześniej zarządzono koncentrację oddzia-
łów peowiackich. Żołnierze z Przasnysza i 
pobliskich wsi zostali poinformowani przez 
łączników pieszych i konnych o mobilizacji 
w klasztorze. Pojedynczo, konspiracyjnie 
zebrały się trzy przasnyskie sekcje: z Golan 
i Jednorożca, z Lipy i Bogatego oraz z Bart-
nik. Wszystkim zostały przedstawione od-
powiednie plany rozbrojenia Niemców. 

Garnizon niemiecki kwaterował w przasny-
skich koszarach w sile 250 żołnierzy. Trzy 
sekcje przasnyskie w sile 48 żołnierzy roz-
brajały Niemców w koszarach, inne grupy 
usuwały niemieckich urzędników cywilnych 
w Przasnyszu i gminach oraz zajmowały 

urzędy i lokale. Kolejne godziny okazały się 
decydujące dla wyzwolenia miasta. Jak pod-
kreślają świadkowie: Niemcy nie chcieli wszczy-
nać walki. Chcieli jedynie, by było im pozwolone 
odejście z bronią w kierunku granicy pruskiej. 
Jednakże zostali zatrzymani i rozbrojeni, a 
około godziny 24 żołnierze POW w zasa-

dzie zajęli 
koszary. 

Pertrakta-
cje z po-
zostałymi 
Niemcami 
trwały do 
6 rano i 
zakończy-

ły się pomyślnie. Żołnierze niemieccy zło-
żyli broń i zostali potraktowani honorowo – 
odprowadzono ich do granicy w pobliżu 
Chorzel. Po przekroczeniu granicy Niemcy 
podziękowali za kulturalne obchodzenie się 
z nimi, zgodne z warunkami kapitulacji. 

Tymczasem w mieście radość zapanowała wielka 
z odzyskanej wolności. Ludzie rzucali się sobie w 
ramiona, płakali i cieszyli się tą wolnością po stu 
kilkudziesięciu latach niewoli… rozpoczęło się 
nowe życie w wolnej Polsce i wolnym Przasnyszu. 

 

OLGA OLSZTYN 

 W cytowanym wyżej „Kurierze…” można 
było dalej przeczytać: Przasnysz (…) przed-
stawia ruinę niesłychaną. Domostwa ludzkie za-
mienione w perzynę, czerwone łuny nad miastem i 
okolicą były tego hiobowymi zwiastunami. Zaled-
wie kilka domów murowanych ocalało, na ulicach 
widać resztki gruzów i szyb pobitych, płoty i mury 
okalające domy, popalone lub porozbierane. Pietne 
starożytne kościoły przasnyskie… dziś smętny 
przedstawiają obraz: dach i wierze poniszczone, a 
wewnątrz niemożliwe jest sprawować w nich służby 
Bożej; pozostał tylko jeden kościół farny, i ten 
uszkodzony, w którym dziś może odbywać się 

nabożeństwo.  

Mimo ruin i 
zgliszczy, 
biedy i nę-
dzy ludzkiej, 
a także dez-
organizacji i 
rozpadu 
aparatu wła-

dzy państw zaborczych w 1918 roku Prza-
snysz powoli zaczyna funkcjonować. Jako 
największe miasto na północy Mazowsza – 
tu właśnie usytuowano siedzibę władz ad-
ministracyjnych powiatu. Do miasta zaczy-

nają wracać mieszkańcy. Już w pierwszych 
dniach wolności zostały wyłonione władze 
miejskie i powiatowe. Roman Husarski w 
1918 roku został burmistrzem miasta. W 
1919 roku ukonstytuowała się pierwsza 
Rada Miasta w składzie 24 członków, a 
pierwszym starostą został Stanisław Bryła.  

Polska po odzyskaniu niepodległości dążyła 
do stabilizacji, bezpieczeństwa wewnętrzne-
go i poprawy życia wszystkich obywateli. W 
związku z tym premier Jan Ignacy Paderew-
ski wygłosił przemówienie, w którym wzy-
wał wszystkich do przestrzegania spokoju i 
porządku publicznego oraz ostrzegał, że: 
każdy, kto dopuści się z własnej pobudki lub obcą 
skłoniony namową, napaści, gwałtu i grabieży lub 
jakiegokolwiek wykroczenia przeciwko bezpieczeń-
stwu życia i mienia Żydów, czy też chrześcijan 
będzie aresztowany i karany z całą surowością 
prawa. Powstająca po obaleniu najazdu Polska ma 
być wzorem pierwszorzędnego państwa. Imię jej 
powinno być czyste, niczyją krzywda nieskalane.  

Na początku życie w wolnym Przasnyszu 
musiało być było trudne. Jednak dzięki 
nowo powstającej władzy zostały zbudowa-
ne fundamenty, na których miasto zaczęło 
sprawnie funkcjonować. Już w 1919 roku 

zaprojektowano dwa parki miejskie; przy 
ulicy Błonie rozpoczęto budowę plantów 
spacerowych. Zarezerwowano tereny pod 
budynki publiczne: gimnazjum, łaźnię, rzeź-
nię i dom sportowy.  

Najmocniej Przasnysz borykał się z trudno-
ściami komunikacyjnymi. Miasto ubiegało 
się na przykład o budowę kolei normalno-
torowej, jednak prace utknęły w martwym 
punkcie i kolej nie powstała. Pierwsze lata 
niepodległości nie były więc łatwą pracą na 
rzec społeczeństwa. Jednak wizja nowej, 
lepszej ojczyzny dodawała im wiary i na-
dziei na lepsze życie w wolnym kraju. 

OLGA OLSZTYN 
Przy pisaniu tekstów skorzystałam z informacji 
zamieszczonych w książce R. Waleszczaka pt. 
Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866-1939 
oraz pracy M. W. Kmoch Przasnysz 1918. 

Przasnysz – pierwsze chwile wolności 

Życie w wolnym mieście 

Niepodległość – to nie była sprawa tylko europejskich stolic i wielkich skupisk miejskich. Listopad 1918 roku 

przeżywano także w Przasnyszu. Koniec wojny witano z ulgą. I nadzieją na lepsze jutro.  

 Przasnysz i okolica północna to miejsce krzyżów, mogił, to miejsce nędzy… ludzie zostali bez dachu, bez 
pościeli, bez chleba… – tak w „Kurierze Płockim” pisano o zniszczeniach miasta tuż po odzyskaniu 
niepodległości, w listopadzie 1918 roku. Pierwsza miesiące i lata wolności Przasnysza nie były łatwe.  



OJCOWIE ZAŁOŻYCIELE II RP 
Wielki  
wizjoner – 
Roman 
Dmowski 

Przeciwnik poglą-
dów Józefa Pił-
sudskiego, główny 
ideolog nacjonali-
zmu polskiego 
zakładający odzy-
skanie niepodle-
głości dzięki soju-

szowi z Rosją i Ententą. W czasie I wojny 
światowej, po zajęciu Warszawy przez Niem-
ców, wyjechał do Petersburga, następnie na 

Zachód, gdzie rozpoczął działania na rzecz 
Polski.  

W lipcu 1917 roku przedstawił politykom 
zachodnim memoriał „Problemy Centralnej 
oraz Wschodniej Europy”, określający m.in. 
koncepcję terytorialną przyszłej Polski. W 
tym samym roku utworzył w Lozannie Ko-
mitet Narodowy Polski, uznany przez pań-
stwa zachodnie za oficjalne przedstawiciel-
stwo narodu polskiego.  

Jako delegat na paryską konferencję pokojo-
wą upominał się o włączenie do państwa 
polskiego nie tylko Pomorza Gdańskiego, ale 
też Pomorza nadodrzańskiego, Dolnego 
Śląska i Opolszczyzny.28 czerwca 1919 r. 
wraz z Ignacym Janem Paderewskim podpi-
sał w imieniu Polski traktat wersalski. 

W przeciwieństwie do Józefa Piłsudskiego 
obawiał się zagrożenia ze strony Nie-
miec, które postrzegał jako państwo silniej-
sze od Rosji , mogące zniszczyć polską kul-
turę. Jego wizja odbudowanej ojczyzny opie-
rała się na asymilacji narodowej. Będąc prag-
matykiem, twierdził że koncepcja Rzeczpo-
spolitej jako federacji złożonej z wielu egzy-
stujących obok siebie narodów, jest po 123 
latach niewoli nierealna. Nie był również 
zwolennikiem długich i rozciągniętych granic 
Polski. Sądził, że świadomość narodowa 
poszczególnych grup etnicznych współtwo-
rzących społeczeństwo polskie może przy-
czynić się do chęci ich odłączenia się w przy-
szłości. 

 

Ignacy Jan 
Paderew-
ski – talent 
nie tylko 
muzyczny 
 

Bez wątpienia 

był on jedną z 

najważniejszych 

osób działają-

cych na rzecz 

niepodległej Polski. Znany wcześniej jako 

wybitny pianista, działacz społeczny i kom-

pozytor – podczas wojny zasłynął również 

jako polityk.  

 

Jako pianista był niezwykle popularny w 

Stanach Zjednoczonych i Europie.  Po wy-

buchu wojny, wykorzystując swoją popular-

ność,  zaczął prowadzić  działalność dyplo-

matyczną na rzecz Polski. Od 1915 roku 

przed każdym koncertem organizowanym za 

Oceanem przemawiał do słichaczy i propa-

gować ideę odbudowy państwowości pol-

skiej. W styczniu 1917 roku przekazał prezy-

dentowi USA specjalny memoriał. Zapewne 

przez to zainteresował sprawą niepodległo-

ści Polski Woodrowa Wilsona, co mogło 

wpłynąć na umieszczenie tej kwestii w słyn-

nych 14 punktach planu pokojowego prezy-

denta Stanów Zjednoczonych. W sierpniu 

1917 roku został przedstawicielem Komitetu 

Narodowego Polskiego Romana Dmowskie-

go i reprezentował tę organizację w USA. 

Jego przyjazd do Poznania 26 grudnia 1918 

roku stał się iskrą zapalną do wybuchu po-

wstania wielkopolskiego, które okazało się 

jedynym w pełni udanym polskim zrywem 

powstańczym. 

Po dotarciu do Warszawy podjął się roli 

mediatora między Piłsudskim a Dmowskim. 

Józef Piłsudski, widząc zaangażowanie Pade-

rewskiego, w 1919 roku mianował go pre-

mierem i jednocześnie ministrem spraw za-

granicznych. Miał on rozładować napięcie 

między obozami lewicy, centrum oraz prawi-

cą. Dzięki Paderewskiemu Polska miała po-

nadto zyskać przychylność Stanów Zjedno-

czonych i Ententy w dziele odrodzenia kraju.  

Wrócił Piłsudski – wróciła 
wolność! 

 Od października 1917 roku w Warszawie 

działała Rada Regencyjna powołana przez 

Niemcy i Austro-Węgry. Na początku listo-

pada 1918 roku regenci zdawali już sobie 

sprawę, że ich polityczna aktywność dobiega 

końca i dokładali wszelkich starań, aby po-

wołać rząd, który miałby poparcie pośród 

społeczeństwa.  

10 listopada 1918 roku o godzinie 7:36 rano 

na dworcu głównym w Warszawie wysiadł 

Józef Piłsudski. Polski wódz wracał z inter-

nowania – z twierdzy w Magdeburgu. Jego 

przyjazd oznaczał automatyczną zmianę 

statusu Rady Regencyjnej. Powrót znamieni-

tego rodaka do ojczyzny wzbudził ogromną 

radość wśród mieszkańców Warszawy. W 

tłumie oczekujących Piłsudskiego znalazł się 

reprezentant Rady Regencyjnej – książę 

Zdzisław Lubomirski, któremu przypadł 

zaszczyt powitania Marszałka.  

Po rozmowach z członkami Rady Józef Pił-

sudski zrezygnował z planowanego wyjazdu 

do Lublina, gdzie od trzech dni działał Tym-

czasowy Rząd Republiki Polskiej Ignacego 

Daszyńskiego. Rząd ten zresztą na wiado-

mość o powrocie byłego Komendanta Le-

gionów Polskich z Magdeburga oddał mu się 

do dyspozycji.  

11 listopada 1918 roku członkowie Rady 

Regencyjnej wydali oświadczenie, w którym 

można było m.in. przeczytać: Wobec grożącego 

niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla 

ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i 

utrzymania porządku w kraju […] obowiązki 

nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego 

w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy 

do przekazania Rządowi Narodowemu. Trzy dni 

później Rada rozwiązała się, a Piłsudski stał 

się rzeczywistym przywódcą tworzącego się 

państwa polskiego.  
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