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TRADYCJE POWSTANIA LISTOPADOWEGO (1880—1Q42)

Pamięć o powstaniu 'listopadowym, -w miarę upływu czasu, zaczęła 
umacniać się w świadomości coraz szerszych kręgów narodu, funkcjo
nując wraz z wielką legendą, w obiegu działań organizacyjnych, poli
tycznych, kulturalnych i ideologocznych środowisk plebejskich oraz 
w kręgach przywódczych masowych ruclhów społecznych, które rodziły 
się w  laftach osiemdziesiątych XIX w. Widomym wyrazem lego z ja 
wiska była wielka uroczystość 50 rocznicy powstania zorganizowana 
przez socjalistów polskich 27 listopada 1880 r. w Genewie1. Wyrażone 
przez K. Marksa i F. Engelsa w pozdrowieniach dla zgromadzenia hasło: 
„Niech żyje Polska" towarzyszyć poczęło proletariatowi polskiemu od 
zarania jego zorganizowanego ruchu politycznego, choć jednocześnie
o nadrzędność z kwestią narodową rywalizować poczęła kwestia re
wolucji socjalnej.

Wagę rzuconego przez twórców I Międzynarodówki hasła podnosił 
fakt, iż wśród 500 uczestników zwołanego przez redakcję „Równości" 
wiecu oprócz Polaków byli Szwajcarzy, Niemcy, Francuzi, Włosi i Ro
sjanie. Przewodniczył zgromadzeniu weteran rewolucji 1848 r. w Niem
czech Jan Filip Becker, zaś obowiązki sekretarza pełniła W iera Zasu- 
licz. Organizatorom przyświecał wszak cel, aby „swym towarzyszom 
socjalistom Europy — wypowiedzieć do czego dąży proletariat polski, 
jakie są jego cele i zamiary"2. Tak więc rodzący się ruch robotniczy 
nawiązał bezpośrednio do tradycji (powstańczych uprzytomniając za
równo współczesnym, jak i potomnym, iż walcząc o swe wyzwolenie 
wyraża jednocześnie aspiracje wyzwoleńcze narodu polskiego, które 
symbolizowało tak wyraziście i dramatycznie powstanie wszczęte przez 
młodych podchorążych w  listopadzie 1830 r.

1 100 lat polskiego ruchu robotniczego, kronika  w ydarzeń, W arszaw a 1978, s. 25.
* Historia polskiego ruchu robotniczego 1864— 1964, t. 1, 1864— 1939, W arszaw a 

^  1967, s. 68.
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Nie było przeto przypadkiem, iż motyw tego powstania znalazł 
wyraźne odzwierciedlenie podczas rewolucyjnego zrywu w latach 
1905— 1907, kiedy to łódzkie walki na barykadach w czerwcu 1905 r. 
stały się wydarzeniem przełomowym w  Królestwie Polskim wyznacza
jąc kolejną cezurę walki nairodowowyzwaleńczej przeciwko carskie
mu samowładztwu po 1863 r.3 Nie stanowiła przypadku ostatnia w 1905 tr. 
akcja organizacji spiskowo-bojowej podjęta w Warszawie w połowie 
września celem wysadzenia poimniiika na Czysitem, waniiesiomego przecz 
włądze na miejscu bitwy o Warszawę w 1831 r.4, podobnie jak cała fa
la manifestacji patriotycznych organizowanych w miastach, a także 
wsiach Królestwa Polskiego podobnych do tej, która miała miejsce w Ło
dzi 19 listopada 1905 r. w kościele św. Krzyża, za udział w której are
sztowano 454 osoby8.

Także jesień 1906 r. miała w swym klimacie powstańcze przesłanie. 
Splatało się ono nader wyraziście z rocznicą mickiewiczowską żywo 
obchodzoną w Łodzii. Właśnie 29 listopada odbywały się w truitejt&zych ko
ściołach nabożeństwa zakupione z tej intencji przez robotników iróżmych 
fabryk, co ispowodowało, iż do południa znaczna część zakładów była 
nieczynna8. Popularyzacja wiedzy o  powsitainiiu stała się jednym .z zadań 
zalegalizowanego w W arszawie 17 listopada 1906 r. Towarzystwa Miłoś
ników Historii7. Zaś Uniwersytet Ludowy Polslkiej Macierzy Szkoinej 
w Łodzi podjął od połowy grudnia 1906 r. zakazane dotąd wykłady z  his
torii i literatury polskiej XIX w., a mieszczański ,,Rozwój" zamieścił 
1 grudnia 1906 r. artykuł o wybuchu powstania 1830/1831; przypomniał 
nadto postać Wincentego Niemojowskiego — członka Rządu Narodowe
go — oraz gen. Józefa Bema, także bohatera Wiosny Ludów8. Gazeta 
jednocześnie przez kilka miesięcy informowała o wydaniu właśnie Pana 
Tadeusza, która to edycja uświetniała obchody imidkiewticzowskiie.

Stłumienie rewolucji w 1907 r. w Królestwie jeszcze bardziej wzmo
gło nastroje patriotyczne, choć jednocześnie stosowany na niebywałą 
skalę -terror spowodował ich głębokie ukrycie. Uzewnętrzniały się zaś 
one żywo w Galicji, w której corocznie tamtejsze organizacje kultural
ne, jak Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza i różnego szcze
bla komitety partyjne PPSD Galicji i Śląska, urządzały uroczyste wie-

3 B. W a c h o w s k a ,  Rola Łodzi w  rew olucji 1905— 1007 r., Łódź 1975, s. 14.
< S. K a l a b i ń s k i ,  F. T y c h ,  Czwarte pow stanie czy pierwsza rewolucja, 

lata 1905— 1907 na ziem iach polskich, W arszaw a 1969, s. 139.
s K. B a d z i a k ,  P. S a m u ś ,  Kalendarium rew olucji 1905— 1907 r. w Łodzi, [w:] 

Rewolucja 1905— 1907 w Łodzi i okręgu, studia I materiały, red. B. W a c h o w s k a ,  
Łódź 1975, s. 252,

6 Rocznica M ickiew iczow ska, „Rozwój", 29 XI 1906, s. 2.
7 H. K i e p u r s k a ,  W arszaw a w rew olucji 1905— 1907, W arszaw a 1974, s. 414.
« „Rozwój", 30 XI; 1, 7 XII 1906, s. 2, 6, 6.



czcry listopadowe, dumą których był przez wiele lat działający tam 
Eodesław Limanowski. Jego jubileuszowi, obchodzonemu 8 grudnia 
1910 r. we Lwowie, według jego własnych słów, przyświecały ta idee 
i zaszeleścił ten sztandar co żołnierzom 1831 r., którzy ,,po klęsce ob- 
nieśli go po całej Europie i całej Europie obwieszczali zasady, które 
Polska demokratyczna wyznawała"9, A wykładów na 'temat powstania 
wysłuchiwali robotnicy Krakowa, Nowego Sącza, Lwowa, Bochni i wie
lu 'innych ośrodków, zaś prasa socjalistyczna zamieszczała corocznie 
okolicznościowe artykuły, w tym także pióra B. Limanowskiego10.

Gdy w Królestwie terror nieco zelżał i zaczęły się odradzać orga
nizacje zawodowe oraz stowarzyszenia kulturalno-oświatowe, temat 
•powstania listopadowego znów rozbrzmiewał w działalności odczyto
wej znacząc nowy etap w dziejach jego popularyzacji i powstawanie 
nowej legendy, Wyznaczały ją coraz ostrzejsze niepokoje polityczne 
w świeoie, potęgowanie się nastrojów wojennych, wreszcie wybuch 
i trwanie I wojny światowej. Właśnie w tym klimacie bacznie zwraca
no uwagę na wiek XIX. Wyraziła to w 1913 r. Komisja Kulturalno-Oś
wiatowa Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych 
w Łodzi, gdy przystąpiła do szeroko zakrojonej akcji odczytowej pla
nując cykl odczytów poświęconych problemom XIX w., ponieważ było 
to stulecie, „które wywarło największy i najradykalniejszy wpływ na 
całokszitałt naszych obeanych stosunków [...] nie można dokładnie ro
zumieć ani ekonomicznych, ani społecznych, ani politycznych stosun
ków naszych czasów, o ile się nie zna ekonomicznego rozwoju społecz
nych przekształceń i politycznych zmian w XIX wieku"11.

Działania wojenne 1914 г., a następnie terror okupantów w 1915 r. 
nie sprzyjały obchodom listopadowym. Tym niemniej właśnie w  listopa
dzie 1915 т. dokonano odsłonięcia postawionego na Mogile Pięciu Po
ległych pomnika i wbrew zakazowi Niemców wygłoszono mowy patrio
tyczne. Podkreślano w nich — niejako zgodnie z nakazem chwili — 
międzynarodowy aspekt powstania, które nie dopuściło do zbrojnej 
interwencji przeciwko Francji, gdy ta pozbawiła ostatniego Bcurbona 
tronu, wprowadzając rząd konstytucyjny12.

Od 1916 r. zaczął się okres szczególny w dziejach powstańczej tra-. 
dycji. Otworzył go Akt 5 listopada 1916 г., a zamknął historyczny li
stopad 1918 r., k tóry wyznaczył koniec niewoli narodowej i początek

• B. L i m a n o w s k i ,  Pam iętniki 1907— 1919, W arszaw a 1661, s. 185.
i» Ibidem, s. 84.
J1 C yt. za W. L. K a r w a c k i m ,  Zw iązki zaw odow e I stow arzyszenia  pracodavscôw  

w  Łodzi do roku 1914, Łódź 1972, s. 516.
ł* N. B a r l i c k i ,  A leksander Dębski, życ ie  i działalność 1857— 1935, W arszaw a 

1937, s. 149, 232.



niepodległości Polskiej. Akt 5 listopada oznaczając zmianę kursiu w po
lityce okupantów uzewnętrznił wybuch nastrojów patriotycznych, któ
re ogarnęły całe społeczeństwo polskie. Znalazły one wyTaz w inten
sywnie obchodzonych uroczystościach poświęconych pamięci powsta
nia listopadowego. Szczególnej' intensywności nadały im uroczystości 
pogrzebowe ,/wielkiego Jałmużnika polskiego'1, jak nazywano zmarłego 
w listopadzie 1916 r. Henryka Sienkiewicza. W ostatnich dniaah listo
pada i pierwszych dniach grudnia cały kraj uczestniczył w obchodach. 
W ygłaszano odczyty, wystawiano sztuki teatralne, organizowano aka
demie, wywieszano narodowe flagi polskie, poświęcano sztandary róż
nych stronnictw, odsłaniano pomniki, ujawniano i strojono powstańcze 
groby, śpiewano patriotyczne pieśni, odprawiano uroczyste nabożeń
stwa. Organizatorami były: Polska Macierz Szkolna, zarządy miejskie, 
młodzież szkolna, dyrekcje i zespoły teatrów, straże pożarne, towa
rzystwa muzyczne, śpiewacze, gimnastyczne, krajoznawcze, koła po
mocy dla legionistów d ich rodzin, resursy rzemieślnicze, domy ludowe, 
stowarzyszenia nauczycieli chrześcijan, stowarzyszenia urzędników, 
handlowców, zawodowe organizacje robotnicze, załogi fabryczne, chóry 
kościelne.

Uczestnictwo w obchodach było masowe, ,,sz>cziupłe sale nie mogły 
wszystkich (pomieścić". „Pod opiekuńczymi skrzydłami Białego Orła — 
jak notowano w ówczesnej prasie — włościaństwo, mieszczaństwo, i zie- 
miaństwo, przedstawiciele nauczycielstwa i Legionów połączeni zostali 
świętymi ogniwami zgody i odpowiedzalności za chwilę obecną"13.

Ową 86 rocznicę powstania obchodzono w Pabianicach, Brzezinach, 
Kutnie, Łasku, Tomaszowie Maz., Piotrkowie Tryb., Łodzi. W W arsza
wie — według opinii współczesnych — nastrój był taki jak w rewolu
cyjnych latach 1905— 190614.

Autorami odczytów, wykładów, 'pogadanek i innych form prelekcji 
byli nauczyciele, publicyści, pisarze, dziennikarze, działacze kulturalno- 
-oświatowi. Źródła przekazały nazwiska: Ludwika Kerna w Pabiani
cach, Stanisława Pachnowskiego w  Kutnie, dyrektora Racięckiego 
i dr Glińskiego w Łasku, prof. Pawła Byczkowskiego w Tomaszowie 
Maz., prof. Antoniego Remiszewskiego, dr Stanisława Więckowskiego, 
Czesława Gumikowskiego, prof. Zakrzewskiego, prof. Bronisława Knothe, 
Ludwika Waszkiewicza, Łapińskiego, Lenartowicza, Kaczmarka, Wojna
rowskiej w  Łodzi, Wacława Sieroszewskiego w Warszawie, Bolesława 
Limanowskiego w Galicji.

13 „Goidzina Polska", 9 XII 1916, s. 5.
14 L i m a n o w s k i ,  op, с it., s. 453.



W klimacie ^polskiej polityki czynu"1*, jak nazywano obóz akty- 
wistyczny, wydobywano głównie militarną stroną powstania. Ono sa
mo — w opinii legionisty S. Więckowskiego — było fragmentem „od
wiecznej walki narodiu polskiego z Rosją". W. Sieroszewski przema
wiający w Łodzi 29 listopada na urocziystośai zorganizowanej przez Ra
dą Narodową widział bezpośrednie analogie ,,między bohaterem nocy 
listopadowej Piotrem Wysockim a poległym por. legionów polskich 
Tadeuszem Żiulińskim"1®. Aktywista A. Remiszewski zarysował temat 
w aspekcie ,,zasług żołnierza polskiego dawniej i dziś"17.

Z nader skąpych i przypadkowych napomknień w  źródłach trudno 
odtworzyć wszystkie treści wydobywane w ówczesnej propagandzie 
dotyczącej powstania. Najczęściej bowiem lakonicznie określano рте- 
lekcję jako ,,przemówienie okolicznościowe". Niekiedy informowano, 
dż „o powstaniu listopaidowyim" wygłosił ireferat iten czy ów18, r-7^a,mi 
jednakże zdarzały się precyzyjniejsze wzmianki. Z nich wynika, iż naj
częściej mówiono o przebiegu powstania, czy jak inaczej formułowa
no — o dziejach powstania — lub przedstawiano „syntezę powstania 
1830—1831 ”19. Za wiele mówiącą można uznać już informację, iż p re
legent omówił przyczyny powstania lub że przedstawił znaczenie pow
stania listopadowego, czy jak podano kiedy imdffliej, wygłosił 'Odczyt 
,,o stanie powstania". Zdarzały się też referaty o poszczególnych wal
kach powstańczych, jak bitwa pod GrochowemM.

Podczas gdy na ogół przeważał nastrój świętej zgody narodowej 
,,pod opiekuńczymi skrzydłami Białego Orla", to jednak w środowis
kach robotniczych nie stroniono od ostrych ocen klasowych zarówno 
powstania, jak i dziejów Polski. Słuchacze w Pabianicach zgromadzeni 
28 listopada w teatrze ,,Luna" z ust prelegenta Polskiej Macierzy Szkol
nej Ludwika Kerna usłyszeli, iż „Polskę Piastów, Jagiellonów, Zygmun
tów zgubili panowie magnaci. Polskę nową — odrodzoną z grobu dźwig-

15 В а г 1 i с к i, op. cit., s. 253.
18 T. 2uliński, organizator Związku Strzeleckiego w K rólestw ie Polskim w 1914 r., 

jego kom endant w okręgu zagłębiowskim , kom endant naczelny POW  w zaborze ro sy j
skim i w  Rosji w alczył w  I Brygadzie Legionów Polskich, śm iertelnie ranny  15 X 
1915 r. w  boju pod Kam ieniuchą (W ie lka  encyklopedia  pow szechna  (dalej WEP), t. 12, 
W arszaw a 1969, s. 866), Rocznica pow stania listopadowego, „Godzina Polski", 30 XI 
1916, s. 4.

17 Obchód 29 listopada, „Godzina Polski", 1 XII 1916, s. 4.
18 K. B e r g e r ,  Mo/a tom aszowska A lm a M ater (rkps, Archiwum w Tomaszo

wie Maz.) s. 10.
lł  Zarys działalności kola Polskiej M acierzy S zko lnej w Pabianicach w okresie

20 lat 1905— 1925, Pabianice 1925, s. 6.
O bchód listopadow y w Stow arzyszen iu  N auczycie li Chrześcijan, „Godzina Pol

ski", 4 XII 1916, s. 3.



nie lud"21. Zaś W ojnarowska wygłaszając referat nazwała „wszystkich 
przywódców powstania listopadowego zdrajcami"22.

Obdhody rocznicy powstania listopadowego w  1916 ir. przez; prasę 
aktywistyczną określano jako przejaw ruchu narodowego; odbywały się 
w  oprawie przesyconej polską poezją, polską pieśnią patriotyczną, pol
skim dramatem narodowym, wreszcie polsiką muzyką. Rota, Warszawian
ka, Jeszcze Polska nie zginęła, W alécznych tysiąc, Ulani, Z dymem po
żarów, Boże coś Polską, Reduta Ordona, Pieśń o krwi, Ojców naszych 
starym szlakiem, Bywaj dziewczę zdrowe, W zleć Orle Biały rozbrzmie
wamy niemal z każdej sceny. Sztuki sceniczne: Noc listopadowa, Belwe
der, Warszawianka, Noc w  Belwederze towairizysizyły słuchaczom w  cza
sie uroczystości, nieraz wielokrotnie na ich prośbę powtarzane. Fryde
ryk Chopin, Adam Mickiewicz, M aria Konopnicka, Stanisław W yspiań
ski, Teofil Lenartowicz — ci wielcy, znani w polskiej kulturze, ale 
i mniej znani, jak: organista, kompozytor i dyrygent Mieczysław Su
szyński, współautor Barda i Harfiarza23, autor pieśni W zleć Orle Biały,- 
Józef Jankowski, poeta i dramaturg, autor Pieśni o krwi24; zmarły 
w 1913 ir. poeta Kazimierz Lechowski, którego wiersz Nie wydrzecie 
był stałym punktem programu uroczystych akademii — uświetniali swą 
twórczością owe „listopadowe wieczory” 1916 т. Realizowali i prezento
wali te rocznicowe programy sceniczne njierzadko zawodowi artyści, 
ale najczęściej wykonywane były siłami zespołów amatorskich. Stano
wiły je chóry Towarzystwa ,,.Lutnia", Stowarzyszenia Handlowców Pol
skich, chóry szkolne, kościelne (jak przy kościele im. Stanisława Kostki), 
chór Towarzystwa Muzycznego im. F. Chopina, chóir .męski Resursy Rze
mieślniczej. Odbicie w ówczesnej prasie znalazło ogółem 30 takich im
prez zorganizowanych w Łodzi. Sami nauczyciele zrzeszeni w Stowarzy
szeniu Nauczycieli Chrześcijan przeprowadzili ich 20, wygłaszając na 
nich odczyty. Zaznaczyć wypada, iż przygotowywali i wygłaszali je 
bezpłatnie25.

Część bowiem imprez miała charakter dochodowy. Zgromadzone 
w ten sposób fundusze najczęściej przeznaczano na rzecz Koła Pomocy 
dla Legionistów Polskich i ich Rodzin. Imprezy dochodowe były dwo
jakiego rodzaju — pierwsze organizowane dla „elity towarzystwa łódz
kiego”, na które bilety wstępu były po wysokiej cenie, oraz inne ,,po 
cenach popularnych dla szerszych kół społeczeństwa"; odbywały się one 
najczęściej w sali koncertowej przy ul. Dzielnej (obecnie prezydenta Ga

я  Z Pabianic — obchód 29 listopada, „Godzina Polski” , 6 XII 1916, s. 4.
«  Rocznica powstania listopadow ego w  Łodzi, „Godzina Polski", 30 XI 1916, s. 4.
»  WEP, t. 11, W arszaw a 1968 s. 123.
«  WEP, t. 5, W arszaw a 1965 s. 200.
*5 Rocznica listopadowa  w Łodzi, „Godzina Polski”, 29 XI 1916, s. 5.



briela Narutowicza), inne zaś w lokalach stowarzyszeń, w salach fa
brycznych lub w szkołach.

Zwracała uwagą uroczystość zorganizowana 29 listopada 1916 r. 
w Teatrze Polskim w Łodzi. Była ona wydarzeniem w życiu kultural
nym i politycznym miasta. Pisano o niej, iż taka odbyła się „po raz 
pierwszy od dziesiątków lat". Zespół teatru wystawił wówczas Warsza
wiankę i Noc Listopadową S. Wyspiańskiego. Ze sceny rozbrzmiewał 
hymn narodowy i polska poezja patriotyczna, hol teatru zdobiły kwia
ty26, a straż honorową pełnili harcerze i członkowie organizacji poli
tycznych przybrani w biało-czerwone kokardy. Wszystkdch obecnych 
którzy „wypełnili teatr po brzegi", ogarnął podniosły nastrój, a o wie
czorze opowiadano szeroko w kręgach znajomych i przyjaciół27.

W klimacie wydobywania owych „narodowych pamiątek" szukano 
też materialnych śladów powstańczego listopada. Odnajdowano mogiły 
żołnierzy powstańców, przypominano ich postacie. Prasa łódzka opi
sała dwa groby uczestników powstania znajdujące się na starym cmen
tarzu katolickim. Kryły się w nich prochy Jana Poleskiego ii Stanisła
wa Strzałkowskiego. Ten drugi walczył nie tylko w powstaniu listo
padowym, ale już w wieku 93 lat wziął również udział w przygotowa
niu powstania styczniowego. Przypomniane główne wypadki z ich ży
cia miały służyć do kształtowania modelu bohatera: Polaka dzielnego, 
nieulękłego, prawego, bojownika z bronią w ręku o niepodległość kra
ju2*. Wskazywało to na legionistów jako kontynuatorów dzieła powstań
czego zrywu z listopada 1830 r.

W nastroju jesieni 1916 r. zrodziła się też inna forma uczczenia pow
stania w aspekcie jego bezpośredniego związku z walką legionową. 
W wielu miejscowościach urządzano mianowicie sprzedaż chorągiewek 
narodowych, z czego dochód przeznaczano dla legionistów i jako po
moc materialną dla ich rodzin, Prasa donosiła o takiej akcji w Kutnow- 
skiem zorganizowanej 26 listopada. „W miieśctie — pisała »Gazeta Pol
ska« — jak i za miastem nie spotkaliśmy inteligenta czy wieśniaka, któ
rego piersi nie zdobiłby biało-ama,rantowy emblemat z napisem Niech 
żyje Polska Niepodległa"29.

e'3 Jak  podaw ała prasa („Godzina Polski", 1 XII 1916, s. 4), „kw iaty zostały do
starczone bezinteresow nie przez firym K ołachkow skiego i G undlacha".

27 Obchód 29 listopada..., s. 4.
18 N a grobie S. Strzałkowskiego, w yry ty  był napis:

W śród burz, w śród tych pokoleń odm iany 
które w idziała twą przeszłość daleką 
żyłeś i zgasłeś niczem niezachw iany 
z palm ą praw ego człowieka.

Rocznica pow stania listopadowego,.., s. 4.
M Z Kutna, „Godzina Polski", 8 XII 1916, s. 5.



Szczególną rolę w obchodach 86 roczni qy powstania listopadowego 
odegrała młodzież. Była to głównie młodzież szkolna, legionowa i ro
botnicza. Wszystkie te uroczystości narodowe, które mogły się odby
wać legalnie, przeżywała po raz pierwszy. Były to więc przeżycia dlla 
niej niesłychanie silne, pozostawiające ślad ido końca życia. Więksiziość 
szkół w Kiólestwie Polskim organizowała takie akademie jako pier
wsze. Stąd też uczniowie i nauczyciele byli w nich nader zaangażowa
ni. Dla wielu deklamowanie wierszy i śpiewanie pieśni było odbierane 
niemal jako uczestnictwo w walce, którą młodzi Polacy 86 lat temu 
poujęli, a pokolenie młodych Polaków z 1916 r. miało zwycięsko do
kończyć. Stąd też młodzi nie tylko byli przedmiotem zabiegów starsze
go społeczeństwa, które chciało spełnić w  ten sposób obowiązek dydak
tyczno-wychowawczy, ale sami stawali się współorganizatorami i czyn
nymi uczestnikami tyoh patriotycznych manifestacji.

N a pierwszy aspekt wyraźnie wskazywał B. Limanowski, k tóry z sa
tysfakcją przyjmował pochwały skierowane pod jego adresem za od- 
czyty, jakie wygłaszał na temat powstania listopadowego, iż te jego 
,.opowiadania jako starca pełnego zapału wpływały bardzo dodatnio na 
młodzież''30. O drugim mówił choćby przebieg uroczystości w szkołach 
łódzkich i w  miastach łódzkiego okręgu, gdzie uczniowie starszych klas 
i harcerze realizowali nie tylko programy artystyczne obchodów, ale 
i wygłaszali referaty oiraz śpieszyli z pomocą wykazując inicjatywę 
i pomysłowość przy opracowywaniu przebiegu uroczystości w różnego 
rodzaju stowarzyszeniach społecznych i towarzystwach kulturalno-oś
wiatowych31.

Także udział nauczycieli w tych manifestacjach patriotycznych wy
kraczał daleko poza mury szkół. Byli oni prelegentami w  lokalach or
ganizacji i stowarzyszeń, w salach koncertowych i teatralnych, pełnili 
rolę inscenizatorów i reżyserów, kapelmistrzów i dyrygentów, sprawo
wali pieczę nad przebiegiem uroczystości i czuli się odpowiedzialni za 
treści, które one niosły.

W  zdcprole ta ryzowanej Łodzi głównie dwa środowiska robotnicze 
wykazywały w 1916 r. zaangażowanie w  uroczystości listopadowe. By
ły to ugrupowania centrowe, które znalazły się w obozie aktywistycz-

-  rym, a  więc ChD i NZR i Związek Zawodowy Robotników Przemysłu 
Włókienniczego „Praca" oraz Stowarzyszenie Robotników Chrześcijan 
'wystąpiły aktywnie w  organizowanych obchodach. Akadamie odbywały 
się w lokalu Domu Ludowego (ul. Przejazd 34) i w sali fabrycznej 
L. Geyera. SciśLe współpracowały one z organizacjami kościelnymi, 
głównie zaś z chórem z kościoła św. Stanisława Kostki, ale w oprawie

M L i œ a n o w s k i ,  op. cit., s. 453. 
31 B e r g e r ,  op. cii., s. 10.



wizualnej uroczystości podnosiły symbolikę wyłącznie narodową (sztan
dary, godło).

Robotnicy z PPS-FR, a więc lewica obozu legionowego, nie podkre
ślali swej odrębności organizacyjnej i uczestniczyli w imprezach prze
prowadzanych przez Radę Narodową właśnie 15 listopada 1916 r., u t
worzoną w Królestwie Polskim jako przedstawicielkę sfederowanych 
stronnictw aktywistycznych (prelegenci W. Sieroszewski, S. Więckow
ski, Langner, W ojnarowska)32. Ta orientacja tradycje powstania listo
padowego wprzęgła bezpośrednio do swycb działań politycznych uczy
niwszy z nich argument na irzecz aktu 5 listopada i spożytkowując go 
w 'potyczkach z „reakcyjnymi partiami Polaków mieszkających zagra
nicą", którzy zgłosili protest przeciwko aktowi dwóch oesaTzy. Protest 
ten określano jako niezgodny z obietnicami i ofiarami rewolucji токи 
1830—1831 ii „wprost szkodliwy dla polskiej polityki czynu"33.

Obchody listopadowe 1916 г., choć przez aktywistów wmontowane 
w aktualną walkę polityczną, nie zdołały jednak spełnić całkowicie 
intencji organizatorów, tzn. zintegrować społeczeństwa wokół Aktu 5 
listopada. Mimo licznych prób nie udało się w Łodzi utworzyć ani je
dnego komitetu obchodów i na kanwie uroczystości ustalić wspólnego 
programu działania. Nie zdołano tego osiągnąć nawet w ramach samej 
orientacji aktywd stycznej i każda .z organizacji obchodziła uroczystości 
odrębnie. Podkreślanie obecności w obchodach legionistów, wśród or
ganizatorów Koła Pomocy dla Legionistów, łączenie tu  i ówdzie z uro
czystościami listopadowymi ceremonii ,,poświęcenia biur werbunkowych 
do wojska polskiego" (Kutno), czy obwieszczenie, iż głównie wtedy 
„funkcjonariusze policji otrzymali ncywe uniformy o bairwach narodo
wych polskich"34, nie skłaniało jednak podstawowych warstw społeczeń
stwa polskiego do zachwytów nad Aktem 5 listopada.

Natomiast powszechnie .podjęte obchody rocznicy czynu powstańcze
go odegrały doniosłą rolę w  pobudzeniu społecznym i utrwaleniu aktyw
ności politycznej Polaków. Prooes ten  jest sygnalizowany przez szereg 
wzmianek w źródłach, szczególnie zaś w prasie z tego okresu. Dotyczy
ło to zarówno małych miast, jak i dużyah aglomeracji miejskich. Przy- 
gnieceni ciężarem wojny, stroniący dotąd od życia społecznego i kul
turalnego mieszkańcy Kutna, Łasku, Brzezin oraz innych miejscowości, 
a także załamani tragiczną sytuacją bytową, bezmiarem głodu, nędzy 
i chorób łodzianie — jak pisano — obudzili się do życia wierząc w blis
kość odzyskania niepodległości; „poprzez ciemności — pisała nieco eg

M Rocznica pow stania listopadowego..., s. 4. 
ss В a r l i  с к  i, op. cit., s. 253.
** R o t s  z a  к, Z Kutna, „Godzina Polski", 8 XII 1916, s. 5.



zaltowana »Godzina Polski« coraz wyraźniej przebija się światło,
którego blask coraz szersze zatacza kręgi"35.

Od jesieni 1916 r. zaczęły się nasilać nastroje narodowowyzwoleń- 
czie oi Polaków. Podsyciły je w styczniu 1917 ir. obchody rocznicy pow
stania styczniowego36. Następnie wypadki potoczyły się jak lawina: re
wolucja lutowa w Rosji, kryzys przysięgowy w lipou, rosyjska rewolu
cja socjalistyczna, przypadające też na październik 100-lecie śmierci 
Tadeusza Kościuszki. Stapiać poczęły się w jeden proces wydarzenia 
bieżące, niektóre o jakże wielkiej doniosłości z tymi,, które dokonywały 
się w  przeszłości, a  których obecność stała się niemal materialnie od
czuwalna, by zrodzić następne, równie ważkie dla życia narodu. Toteż 
przekonująco i naturalnie brzmiała argumentacja historyczna w memo
riale ogłoszonym 26 lipca 1917 r. w Sztokholmie przez Ignacego Daszyń
skiego na posiedzeniu Komitetu Holendersko-Skandy newskiego. I. Da
szyński wysuwając pustulat „wolnej, niepodległej zjednoczonej Polski" 
przypomniał, iż Polacy „od rozbiorów dążyli do oswobodzenia się spod 
obcego jarzma, od 1794 roku od powstania Kościuszki aż do -roku 1914, 
do Strzelców i Legionów Piłsudskiego, stoczyli dziesięć krwawych wo
jen z najeźdźcami"37.

Kraj ogarnął nastrój niesłychanego podniecenia, wyrażały je także 
masowo obchodzone uroczystości kościuszkowskie oraiz listopadowego 
powstania. W obie bardzo zaangażował się obóz socjalistyczny doko
nując zasadniczego zwrotu w swej orientacji politycznej. Właśnie ob
chody rocznicowe .wykorzystali isocjalliści, by złożyć swe deklaracje co 
do niepodległości Polski. „Naprzód", organ PPSD, opublikował 15 paź
dziernika artykuł B. Limanowskiego Kościuszko i Targowica, zaś w lo
kalach robotniczych wygłaszano dziesiątki odczytów, co trwało przez 
kilka miesięcy38.

W rok 1918 wchodziło społeczeństwo polskie ze wzmożonymi nadzie
jami na odzyskanie niepodległości. W tym duchu coraz wyraźniej w y
powiadał się również obóz socjalistyczny. Czynił on także zwrot ku  prze
szłości, by zdobyć polityczną wiedzę niejako na potrzeby chwili, dla 
bieżącej walki wyzwoleńczej. Naprzeaiw .zainteresowaniom jpowsitania 
wyszła książka Artura Śliwińskiego pt. Joachim Lelewel, zarys biogra
ficzny, lata 1786—1831, wydana przez M. Aircta w  Warszawie u proigu 
1918 r. Co prawda tak wytrawny badacz historii demokracji polskiej jak
B. Limanowski spodziewał się po niej więcej niż mu autor zaoferował.

M Ibidem.
M „Godzina Polski", 9 III, 2 IV 1917, s. 4, 2.
17 I. D a s z y ń s k i ,  Pam iętniki, t. 2, W arszaw a 1957, s. 273, 274.
M L i m a n o w s k i ,  op. cit., s. 515, 525.



Uznał zwłaszcza okres do powstania 1830 r. za niedostatecznie rozwi
nięty, ale krytykę powstania i roli J. Lelewela ocenił dobrze39.

PPS podjęła intensywną pracę nad pogłębianiem wiedzy o ruchu re
wolucyjnym i powstaniach narodowych. Szczególną uwagę zwracała na 
te sprawy przy tworzeniu Pogotowia Bojowego. Wskazywał na to pro
gram wykładów ideowych, jakie prowadzono na kursach Pogotowia. 
W 1918 r. zorganizowano dwa takie kursy — jeden latem, a drugi 
w październiku. Oto tematy łych «zajęć.

1) Rewolucja Francuska;
2) powstanie kościuszkowskie ;
3) Legiony;
4) spisek dekabrystów i spiski polskie;
5) 1830 i. we Francji, Belgii i Polsce,-
6) 1848 r. w Europie;
7) rok 1863 i organizacja w Rosji;
8) Komuna Paryska,-
9) wojna obecna i rewolucja w Rosji40.
Tak więc listopad 1918 r. przyniósł spełnienie nadziei — naród pol

ski odzyskał niepodległość. Uroczystości miały przeto charakter szcze
gólny; przybrały one formę intensywnej działalności wokół tworzenia 
zrębów władzy, walki o kształt ustrojowy i terytorialny Polski. Społe
czeństwo opowiadało się za rządem ludowym lub przeciw niemu. Cha
rakterystyczne było wówczas odwołanie się do przeszłości. Ilustrowa
ły fo wyraziście obchody zorganizowane 24 listopada w  Krakowie, pod
czas których socjaliści z B. Limanowskim, I. Daszyńskim jednomyślnie 
opowiadając się za rządem urządzili wielki pochód pod pomnik A. Mic
kiewicza, zaś narodowi demokraci agitując przeciwko rządowi przema
szerowali pod pomnik króla Władysława Jagiełły41.

W Łodzi obchody listopadowe trwały kilka dni. Uczestniczyła w nich 
młodzież szkolna, wojsko, robotnicy i inteligencja. Odbywały się kon
certy, odczyty, nabożeństwa. W dniu 29 listopada w sali koncertowej 
wygłosił odczyt o Joachimie Lelewelu Artur Śliwiński. Zorganizowały 
go redakcje miejscowych dzienników4*. Źródła prasowe43 odnotowały

’» Ibidem, s. 594.
40 A. L e i n w a n d ,  Pogotowie Bojowe i M ilicja Ludowa w Polsce 1917— 1919, 

W arszaw a 1972, s. 52.
41 L i m a n o w s k i ,  op. c it.,(&r-6Z6.
48 ,.Kurier Łódzki", 28 XI 1918, s.
45 K w erenda przeprow adzona w inw entarzach zespołów  ak t szkolnych znajdu ją

cych się w W ojewódzkim  Archiw um  Państwow ym  w Łodzi (dalej WAPŁ) dała w yni
ki negatyw ne. Szczególny zaw ód sp raw iły  ak ta  gim nazjum  im. ks. I. Skorupki, gim na
zjum T ow arzystw a „Uczelnia", im. M. K opernika. Teczka zaty tu łow ana „uroczystości" 
yr aktach gim nazjum i Liceum M ęskiego Zgrom adzenia Kupców w Łodzi a ie  zaw iera-



także uroczystości przygotowane przez uczennice pensji p. Zbijewskiej, 
a które odbyły się w lokalu Stowarzyszenia S. Moniuszki (ul. Szkol
na 28). Złożyły się na nie śpiewy, deklamacje, muzyka. Dobrowolne 
wpłaty zbierano na Skarb Narodowy44. Tradycyjnie wystąpił już ze 
specjalnym programem z okazji rocznicy powstania listopadowego cały 
zespół Teatru Polskiego w Łodzi z H. Larys-Pawińską4*. Uroczyste na
bożeństwa odbywały się w  kościele ewangelickim św. Trójcy przy No
wym Rynku46, jak i w kościele św. Stanisława Kostki. To ostatnie ce
lebrowane przez ks. prałata Wincentego Tymienieckiego przeznaczone 
było głównie dla żołnierzy miejscowego garnizonu. Ci nadto w loka
lach przy ul. Leszno mieli jeszcze własną odrębną uroczystość również 
z odczytem, poezją Mickiewiczowską i muzyką. Z organizacji robotni
czych uczciły tradycyjnie rocznicę powstania stowarzyszenna ohirześ- 
oijańsko-demotoratyczne już w  Domu Ludowym przy ul. Prraejazid. O his
torii powstania listopadowego mówił redaktor Czesław Gumkowski, zaś 
wystąpienie propagandowe miał ks. Jan Albrecht, k tóry  mocno akcen
tował, iż „naród polski w walce o niepodległość daleki był od celów 
partyjnych"47.

Te pierwsze w niepodległej Polsce obchody powstańczej listopado
wej rocznicy zapoczątkowały nowy nurt legalnych, oficjalnych, nie
mali państwowych uroczystości. Przesłanie historyczne nabierało inne
go wyrazu niż w czasach narodowej niewoli. Wiele form tych uroczys
tości, które eksplodowały tak ogromnym bogactwem w 1916 r„ było 
kontynuowane w  dwudziestoleciu niepodległości, zrodziły się (także no
we. Te ostatnie wynikały głównie stąd, iż w nurt owych rocznicowych 
działań włączały się nowe, nie istniejące w poprzednim okresie insty
tucje. Chronologicznie w Łodzi były to: samorząd miejski, archiwum, 
oddział łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, łódzka rozgłoś
nia Polskiego Radia.

Pierwsze ślady bezpośredniego zaangażowania się samorządu łódz
kiego w obchody listopadowe odnoszą się do roku 1921. Podejmowała 
je miejska Komisja Teatralna wespół z Łódzkim Kołem Towarzystwa 
Wiedzy Wojskowej. Od 1923 r. starania w zakresie organizacji uro
czystości rocznicowych podjął Wydziiał Oświaty i Kultury Rady Miej
ła ani jednej wzmianki o obchodach rocznic pow stania listopadow ego. Je s t to z ja
w isko uderzające, gdyż szkoły przez całe 20-lecie m iędzyw ojenne były  żywymi og
niskam i tych rocznicowych uroczystości, zaś nie u trw aliły  się one naw et w skrom 
nych zapiskach w ich spuściznie szkolnej.

41 O bchód listopadow y  w  szkole, „K urier Łódzki", 29 XI 1918, s. 3.
•s Teatr Polski, „Kurier Łódzki", 29 XI 1918, s. 3.
«  N abożeństw o patrio tyczne u ew angelików , „Kurier Łódzki", 1 XII 1918, s. 2 

(podkreślono, iż nabożeństw o zostało odpraw ione w języku polskim).
*7 O bchód listopadow y w śród załogi łódzkie/, „K urier Łódzki", 30 XI 1918, s. 3.



skiej. Współdziałał on z Miejskim Kinematografem Oświatowym. Przez 
wiele lat zaangażowany był autorytet całej Rady Miejskiej. W  sytua
cjach nader uroczystych działalność (podejmował prezes Rady M iej
skiej (dr Bolesław Fichna w 1926 r., w latach 1927—1930 in. Jan Holc- 
greber). Angażowali się osobiście ławnicy (Franciszek Kruczkowski 
1924 r., Kulaimowiicz 1926 r.), prezydenci (Bronisław Ziemięckd w 1930 x., 
Jan Kwapiński w 1939 r.), magistrat, wreszcie Rada Przyboczna przy 
Tymczasowym Prezydencie m. Łodai (w 1937 .r.). W 100-lecie powstania 
listopadowego, obchodzonym nad wyraz okazale w całym kraju, uroczy
stościami w Łodzi kierował specjalny Komitet Obchodu Setnej Rocznicy 
Powstania Listopadowego jako organ lokalny Komitetu Głównego Ob
chodów. Na jego czele stał prezes RM inż. J. Holcgreber, a wchodzili 
doń przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska, du
chowieństwa, organizacji zawodowych, społecznych i zrzeszeń48. Impre
zy organizowano zarówno dla określonych środowisk, głównie młodzie
ży szkolnej, wojska, jak i dla ogółu mieszkańców z wolnym wstępem 
lub odpłatnie. Najczęściej były to specjalnie na te okoliczności przygo
towane imprezy sceniczne, koncerty estradowe lub akademie. W szyst
kie te  formy obchodów uwzględniały słowo wstępne, przemówienie 
okolicznościowe lub referat o powstaniu. Władze miejskie współdzia
łały na tym polu z Teatrem Miejskim, Teatrem Popularnym, Dyrekcją 
Łódzkich Teatrów Miejskich, organizacjami młodzieży szkolnej jak har
cerstwo lub bezpośrednio przez nauczycieli z wychowankami poszcze
gólnych szkół, dowô'dztwem wojskowym, władzą kościelną (angażował 
się szczególnie żarliwie ks. biskup W. Tymieniecki), organizacjami ro
botniczymi i stowarzyszeniami kulturalno-oświatowymi.

Słuchacze odnosili sdę do tych imprez i rozmaicie. W  1921 т. Wieczór 
listopadowy wzbudził zainteresowanie i sala Teatru Miejskiego była za
pełniona, a  nawet chętnych db obejrzenia spektaklu było tak dużo, dż 
przedstawienie ipawtónzono dnia 5 grudima49. W 1924 r. zaś, gdy dyrek
tor Kazimierz Wroczyński wystawił z tej okazji fragmenty dramatów 
S. Wyspiańskiego, frekwencja w teatrze — jeśli wierzyć ,«Kurierowi 
Łódzkiemu" — była bardzo .słaba50. Czyżby nie dopisało wojsko? Bo
wiem dla żołnierzy garnizonu łódzkiego zarezerwowano 200 miejsc, zaś 
spektakl w Teatrze Popularnym został przez magistrat zakupiony wy
łącznie dla żołnierzy. Ta uroczystość wprawdzie odbyła się 2 grudnia, 
a wystawiano sztukę Gabrieli Zapolskiej pt. TamtenS1.

w O bchód se tne j rocznicy pow stania listopadowego  „Dziennik Zarządu m. Łodzi", 
30 XI 1930, nr 39 (572), s. 787.

48 Z obchodu listopadowego, „K urier Łódzki", 3 XII 1921, s. 7.
60 Akadem ia listopadowa  w Teatrze M iejskim , „K urier Łódzki", 30 XI 1924, s. 15.
81 U czczenie rocznic у  listopadow ej, „Dziennik Zarządu m. Łodzi", 9 XII 1924,

nr 50 (273), s. 13.



Osobne miejsce wśród imprez listopadowych przypadało uroczys
tym posiedzeniom RM, na których przewodniczący wygłaszał przemó
wienie. W źródłach zachowało siię w całośai jedynie 'wystąpienie socja
listy Jana Holcgreberga wygłoszone 1 grudnia 1927 r. na drugim po
siedzeniu nowo wybranej Rady52. Widział on ów listopadowy poryw 

garstki uczniów Szkoły Podchorążych" jako ogniwo długotrwałego pro
cesu wailk o odzyskanie niepodległości. Mówił, iż usiłowania te były 
jednym z ogniw całego łańcucha usiłowań narodu, który przez cały 
okres niewoli ani na chwilę nie przestawał protestować przeciwko ucis
kowi. Przez 150 lat niewoli począwszy od konfederacji barskiej, przez 
powstanie kościuszkowskie, listopadowe« styczniowe, rewolucję roku 
1905, aż do legionów Piłsudskiego naród niie przestawał protestować 
i zrywać się do walki. Usiłowania te nie zamierały ani na chwilę, pod
sycane gorącą miłośaią wolności43. Jako uosobienie owych siewców, 
szlachetnego ziarna, które dopiero w naszym pokoleniu — jak mówił 
J. Holegreber — wydało piękny owoc wolności", widział Piotra W y
sockiego, Seweryna Goszczyńskiego, Józefa Longina Sowińskiego. Byli 
to dla niego bohaterowie nieśmiertelni, gdyż „odważyli się być wolny
mi pomni słów Kościuszki, który powiedział: »pierwszym krokiem do 
zrzucenia więzów niewoli jest odważyć się być wolnym, pierwszym 
zaś krokiem do odzyskania wolności jest poznać się na własnych si
łach«®4.

Podobnie zairysowywał J. Holegreber owo „wzniesione przez pod
chorążych zarzewie buntu przeciwiko carskiemu najazdowi" i w nas
tępnych swych wystąpieniach z okazji powstania, choć zachowały się
o nich jedynie bardzo skromne informacje pośrednie, a Piotr Wysocki, 
jak widać, był jego ulubionym bohaterem. Następców jego widział nie
odmiennie w bojownikach rewolucji 1905— 1907 r. oraz w twórcach 
„czynu strzeleckiego i legionowego"*5.

Obchody rocznic powstania listopadowego organizowane przez RM 
były żywymi wydarzeniami, wywołującymi niejednokrotnie spory i kon
flikty o niebywałych wręcz następstwach. Dwa itakże wypadki znalazły 
szersze odbicie w źródłach. Do wymiarów ostrego konfliktu doprowa
dziło szczególnie posiedzenie RM w dniu 29 listopada 1923 r. Przed 
przystąpieniem do porządku dziennego przewodniczący wygłosił z ra
cji przypadającej tego dnia 93 rocznicy powstania przemówienie, po

5» Z Rady M iejskiej, „Rozwój", 30 XII 1927, s. 3.
** WAPŁ, A kta m iasta Łodzi (dalej AmŁ), Protokół Rady M iejskiej, 1 XII 1927 г.,

к. 8.
54 „Dziennik Zarządu m. Łodzi", 13 XII 1927, n r 50 (425), s. 5.
55 W. P r  ż y ł ę  с к i, Z posiedzenia Rady M iejskiej, Rocznica pow stania 1831 г., 
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którym dla uczczenia pamięci powstańców radni podnieśli się z miejsc. 
Nie uczynili tego jedynie dwaj radni żydowscy — przedstawiciele Bun- 
du, mianowicie: Izrael Lichtenstein i Szmul MŁliman. W ywołało to nie
słychane oburzenie większości radnych, którymi byli w tej kadencji 
przedstawiciele ugrupowań centrowo-prawicowych a więc NPR, ChD 
i tzw. Koła Narodowego, tj. ND. Radni ci byli tak rozjuszeni, iż nie- 
pommi na natychmiast złożone oświadczenie bumdowców, wyjaśniające 
motywy ich zachowania, podjęli decyzję o pozbawieniu mandatów 
J. Lidhtenstema i S. Milmana. Zaś krewki radny Józef Zubert spolicz- 
kował Lwa Holenderskiego, innego radnego żydowskiego. Ponieważ 
oświadczenie składane przez zainteresowanych było przerywane i gi
nęło w wywołanym tumulcie, przesłali je do Prezydium RM i ogłosili 
w prasie, nadto kolejne oświadczenie zgłosili w wydziale samorządo
wym urzędu wojewódzkiego oraz osobiście wicewojewodzie. W yjaś
niali, iż nie zamierzali obrazić narodu polskiego, dotknąć pamięci po
ległych w powstaniu bohaterów ani zakwestionować wartości powsta
nia. Tłumaczyli, iż nie reprezentują tendencji wrogiej narodowi pol
skiemu, a przewodnią nicią ich działalności była idea solidarności pro
letariatu żydowskiego z masami robotniczymi polskimi. Deklarowali, 
iż dla nich jako socjalistów jest ,,przedmiotem głębokiej czci pamięć 
bohaterów, którzy ponieśli sztandar faumitu przeciwko przemocy". Nie 
wstali zaś dlatego, by z ugrupowaniami reakcyjnymi, stanowiącymi 
większość RM, nie tworzyć fikcyjnej jedności narodowej, gdyż taka 
postawa napawa ich odrazą. Tym niemniej ocenili swoje zachowanie 
jako błąd.

Jednakże RM nie pozwoliła zrewidować przyjętej przez siebie de
cyzji i na pojednawcze propozycje urzędu wojewódzkiego odpowiedzia
ła odmownie. Wydział samorządowy uchylił uchwałę RM. Ta w odpo
wiedzi zaskarżyła postanowienie województwa i skierowała sprawę do 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Spór, nasada ją с siię nie
ustannie, toczył się ponad rok, większość Rady jednakże nie godziła się 
na żadne kompromisowe rozwiązania i mandatów radnym S. Milmano- 
wi i J. LicMensteinowi nie przywróciła, uważając ich czyn za tak hań
biący, iż winni być wykluczeni raz na zawsze z grona radnych, na
tomiast Komisja Regulaminowo-Prawna, która rozpatrywała chuligań
ski wybryk radnego J. Zuberta, usprawidliwiała jego zachowanie 
wzburzeniem sali56. Także próby polskich socjalistów, szczególnie zaś 
Stanisława Rapalskiego, doprowadzenia do załagodzenia głośnego 
w  kraju incydentu okazały się nieskuteczne; nie zdołały też wpłynąć

56 WAPŁ, AmŁ, t. 351 w  całości; U derzenie  w godność narodu, „K urier Łódzki", 
30 XI 1923, s. 2; „Dziennik Zarządu m. Łodzi", 11 XII 1923, n r 51 (221), s. 4, 5;
4 XI 1924, n r 45 (268), s. 5.



na tendencyjne poisitanoiwieme Komisji Regulaminowej. Wszystko to 
na bardzo długo jeszcze zaogniło atmosferą polityczną w Łodzi, gdyż 
incydent w RM odbił się na stosunkach międzypartyjnych.

Zupełnie inaczej rozwiązywali spór socjaliści, gdy stanowiwszy 
większość RM organizowali obchody 100 rocznicy powstania. Wówczas 
to radny żydowski Icek M ajer Bialer zakwestionował opinie wyrażone 
w nieznanej nam bliżej broszurze wydanej z tej okazji przez Główny 
Komitet Obchodów w Warszawie. Mówiono w niej, iż „mieliśmy wroga 
wewnętrznego. ВуШ nim Niemcy w  Królestwie zamieszkali i Żydzi". 
J. Holcgrecer wyjaśnili iż Łódzki Komitet Obchodów nie znał treści te
go wydawnictwa, gdyż nie brał udziału w pracach nad nim. Prezydent 
Bronisław Ziemięcki uważał za swój obowiązek zakomunikować, iż 
wstrzyma natychmiast rozpowszechnianie bej broszury, zaś do komite
tu wydawniczego złoży w imieniu łódzkiej RM protest żądający rewi
zji tego „niedopuszczalnego zarzutu skierowanego pod adresem tych 
narodowości zamieszkujących Polskę"67. Tym razem konflikt został za
żegnany i nie miał tak przykrych następstw jak w 1923 r.

Wspomniana RM III kadencji z lat 1927—1933, której oblicze poli
tyczne nadawała większość socjalistycznych iraidnych, .położyła duże za
sługi w dziele popularyzacji wiedzy historycznej w ogóle, zaś dziejów 
walk narodowowyzwoleńczych i rewolucyjnych w szczególności. To 
z jej inicjatywy Adam Próchnik napisał broszurę o Tadeuszu Kościusz
ce (1930 г.), pracę o buncie łódzkim z 1892 r. (1932 r.). Popierała ona 
i inspirowała nie tylko działalność edytorską, ale badania archiwalne 
i ihistoryczne w ogóle. W tym nurcie jej działalności odnotować nale
ży ,,Rocznik Łódzki" wydawany przez Archiwum Akt Dawnych w Ło
dzi, którego pierwszy tom ukazał się w 1828 r., a w nim szkic preze
sa Towarzystwa Krajoznawczego w  Piotrkowie Tryb. Michała Rawiity- 
-Witanowskiego pt. Łódź w czasie rewolucji 1830 r., Aleksandra Hoefi- 
ga pt. Powstanie listopadowe w świetle dokumentów łódzkich.

W badania i popularyzację wiedzy o walkach powstańczych zaczę
ło się od 1926 r. włączać Archiwum Miejskie w Łodzi zwane w latach 
1927—1937 Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi. Już jego pierwszy kie
rownik Józef Raciborski przykładał wielką wagę do prac wydawni
czych58. To jego staraniom Łódź zawdzięcza pierwsze czasopismo histo
ryczne tutaj wydawane, wspomniany „Rocznik Łódzki", którego trzy 
tomy ukazały się w latach 1928—1933, a z których pierwszy zawierał 
już wyniki badań nad dziejami powstania listopadowego. Równolegle

!7 Protokół posiedzenia Rady M ie jsk ie j в I I93J, „Dziennik Zarządu m. Łodzi", 
3 II 19Э1, n r 5 (569), s. 80.

“  J. W a s i a k ,  Zarys dziejów  A rchiwum M iejskiego w  Łodzi, „Rocznik Łódzki" 
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z gromadzeniem i porządkowaniem akt podjęto poszukiwania badaw
cze, bowiem niemal od początku archiwum udostępniało swe m ateria
ły badaczom. W drugiej połowie 1926 r. sześć osób stale z nich korzy
stało, w tym Ludwik Waszkiewicz, od 1935 r. kierownik tej placówki, 
który 'interesował się właśnie powstaniem listopadowym i styczniowym 
oraz burmistrzami i prezydentami łódzkimi59. Następnie wykorzystali 
je djwaj wjpitminianti autora y A. Hoefig i M. Rąwita-Wiitanowski, później 
również Józef Litwin, zainteresowany łódzkimi surogatami monety zdaw
kowej z okresu powstania styczniowego®®.

W miarę krzepnięcia archiwum rosła ilość osób wykorzystującyoh 
jego zasób. W 1928 r. korzystało zeń 18 pracowników naukowych. Nad
to coraz częściej wykorzystywali zasoby regionalne do popularyzowa
nia dziejów powstania na łamach łódzkiej pxasy bądź w prelekcjach 
podczas obchodów61. Duży rozmach działalności archiwum nadał dr Jan 
Warężak, który zastępował Ludwika Waszkiewicza, a w okresach jego 
urlopu poselskiego praktycznie kierował placówką. Upominał się fa
chowo o potrzeby archiwum, a troskę o rozbudowę sieci archiwalnej 
“wykazywał dila całego województwa łódzkiego62.

W 1927 r. zorganizowało się łódzkie środowisko historyków. Po
wstał oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Proces integracji 
nauczycieli, regionalistów, dziennikarzy i miłośników historii zinten
syfikował także badania i popularyzację dziejów powstań narodowych, 
w tym i powstania listopadowego. Zainteresowania powstaniem listopa
dowym przejawiał prezes oddziału, niezmordowany prof. Zygmunt Lo
rentz, długoletni wspópracownik Wydziału Oświaty i Kultury, Miejskie
go Kinematografu OświaLowego, członek Komisji Archiwalnej. Od dłuż
szego czasu, jeszcze przed powstaniem oddziału» występował on z re
feratami podczas obchodów irooznic listopadowych63. On to w  1929 r. w y
stąpił z naukowym wykładem o powstaniu na zebraniu PTH, nadto mó
wił na ten temat w Teatrze Miejskim podczas uroczystej akademii, wy- 
tępował z prelekcjami dla młodzieży i wojska64.

W wielonarodowościowej Łodzi oddział PTH, wychodząc naprzeciw 
potrzebom bieżącym, podejmował problematykę narodową w dobie pow

58 Sprawozdanie A rchiw um  M iejskiego za czas t V II—31 X II 1926 r., ,.Dziennik
Zarządu m. Łodzi", 22 II 1927, n r 8 (384), s. 9.

•o Samorząd miasta Łodzi w  latach 1928— 1932. Spraw ozdanie Zarządu M iejskiego, 
Łódź 1933, s. 289.

61 Sprawozdanie z  działalności A rch iw um  A k t D aw nych m, Łodzi w  roku 1§Z8, 
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stania. Wskazywał na to referat L. Waszkiewicza wygłoszony 25 kwie
tnia 1933 r. pt. Osadnicy niemieccy podczas powstania listopadowego 
oraz referat Michała Wodzińskiego przedstawiony na posiedzeniu nau- 
kofwym 11 marca 1937 ir. zaitytutowany Powstanie listopadowe w świetle 
współczesnej opinii niemieckiej. W  pierwszym zebraniu uczestniczyły 
32, a w drugim 34 osoby®5.

W 1930 r. została uruchomiona w Łodzi Rozgłośnia Polskiego Radia: 
Zajęła ona ważne miejsce w  utrwalaniu powstańczych tradycji. Już 
u progu swej działalności podjęła temat powstania włączając się akty
wnie w obchody setnej jego rocznicy. Ze studia łódzkiej rozgłośni zo
stały 29 listopada wygłoszone dwa odczyty — jeden dla młodzieży, dru
gi dla dorosłych86. Źródła niestety nie odnotowały ani nazwisk prelegen
tów ani tytułów prelekcji.

Od 24 stycznia do 28 marca 1931 r. rozgłośnia ,<w Łodzii przekazała 
słuchaczom cykl 7 audycji .poświęconych powstaniu listopadowemu. Nie 
był to jej oryginalny dorobek, lecz transmisje z centrali warszawskiej. 
Odegrały one olbrzymią rolę w procesie pogłębiania wiedzy o polskim 
listopadzie. Odczyty te przygotował płk Henryk Eile, autor wydanej 
właśnie w tym roku pracy pt. Powstanie listopadowe. Finanse i admi
nistracja wojska. Tytuły sześciu z tych audycji zachowały się w za
piskach prasowych. Biyły to: Sejm w początkach ppwstania listopado
wego, Finansowe podstawy powstania listopadowego, W odzowie i woj
sko powstania listopadowego, Zaopatrzenie wojska w czasie wojny  
1831 r., Rola kobiet w powstaniu listopadowym, Sejm w токи 183197.

W 1932 r. rozgłośnia łódzka wystąpiła z własnym programem, któ
rego głównym fragmentem był odczyt Karola Koźmińskiego pt. Lelewel. 
W 1935 r. nadano w Łodzi 29 listopada fragment Nocy listopadowej 
S. Wyspiańskiego, zaś w rok później szkic literacki dr Juliusza Salo- 
niego pt. W yspiański i Noc listopadowa®8.

Z placówek dawniej kultywujących tradycje powstania na czoło wy
suwał się Teatr Miejski oraz szkoły. Poszczególne dyrekcje teatru, jak
i całe zespoły były nie tylko stroną wykonującą zilecenia subwencjonu
jącego, głównie więc władz miejskich, ale same wykazywały inicjatywę 
•i czyniły szereg 'zabiegów organizacyjnych i artystyczmiych, by zaiimte- 
resować widza i skłonić do udziału w spektaklach69.

65 WAPŁ, AmŁ, W ydział Prezydialny, A kta osobiste w iceprezydenta Antoniego 
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•» „Kurier Łódzki", 29 XI 1935, 29 VII 1936, s. 7, 8.



T rjd y c ja  pow itan ia 51

Najczęściej prezentowane były programy składane. W 1921 r. taki 
program teatru prasa tłumaczyła następująco: ,.Trudności, w jakich 
w tym sezonie znajduje się teatr, nie pozwoliły na wypełnienie wieczo
ru jedną sztuką historyczną czy dramatem. Zrobiono jednak wszystko, 
co tylko w tych warunkach można było zrobić"70. A program wówczas 
składał się z muzyki F. Chopina (Polonez A-dur), Zygmunta Noskowskie
go (poemat symfoniczny Slep) i Rysizarda W agnera (uwertura Polonia na
pisana w 1836 r. w atmosferze powstałych zarówno w czasie powstania 
listopadowego, jak i po jego upadku słynnych Polenlieder) w wykonaniu 
orkiestry symfonicznej, z recytacji poezji patriotycznej oraz jednoakto- 
wego dramatu Adama Kowalczewskiego-Siedleckiego W listopadowy 
mrok wystawionego po raz pierwszy na scenie łódzkiej, uprzednio za
kazanego przez cenzurę carską. Program zapewne podobał się, skoro 
zgromadził liczną publiczność i został z powodzeniem powtórzony 5 
grudnia71.

W 1923 r. teatr przygotował program wespół z wykonawcami ama
torami z żeńskiej drużyny harcerskiej. Przewidziany on był niemal w y
łącznie dla młodzieży szkolnej i nosił wyraźnie charakter uroczystej 
akademii72. W 1924 r. choć Teatr Miejski przygotował akademię o na
der urozmaiconym programie, w którym znalazły się fragmenty drama
tów S. Wyspiańskiego, to jak pamiętamy, nie zyskał sobie uznania mi
mo znacznego zorganizowania widowni73. W 1927 r. teatr wystawił Dzia
dy  Adama Mickiewicza, w 1929 r. Kordiana Juliusza Słowackiego, 
w 1937 r. Noc listopadową S. Wyspiańskiego.

Bilety na te  imprezy miały ceny dalece zróżnicowane, a niejedno
krotnie wyłącznie niskie, zwane wówczas ,,cenami ludowymi" lub „ce
nami robotniczymi", by były dostępne dila widzów niezamożnych, a głó
wnie młodzieży szkolnej i wojskowej74. W ielokrotnie też spektakle by
ły całkowicie wykupywane przez władze oświatowe, a bilety rozprowa
dzone bezpłatne w szkołach i wojsku75.

Od 1924 r. w obchody listopadowe włączył się Teatr Popularny pro
wadzony przez Józefa Pilarskiego. W itymże roku w  'ramach uroczys
tości rocznicowych — jak wiemy — wystawił on 2 grudnia sztukę Ga-

w Z obchodu listopadowego..., s. 7.
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brieli Zapolskiej Tamten. W 1926 т. dał III część Dziadów A. Mickiewi
cza oraz Warszawiankę S. W yspiańskiego76.

Niezależnie od charakteru części artystycznej programów teatral
nych wszystkie one były poprzedzone prelekcją. Źródła odnotowały 
nielicznych tylko autorów referatów. Wiemy, iż w 1921 r. w Teatrze 
Miejskim wykład dał płk dr Wacław Tokarz. Wiemy nawet, iż ocenio
no jako >,bardzo ciekawy” i że autor analizował wpływy powstania na 
rozbudzenie się świadomości narodowej we wszystkich zaborach77. 
W 1924 r. w Teatrze Popularnym o powstaniu mówił ławnik Franci
szek Kruczkowski. W 1926 r. w tymże teatrze przemówienie okolicz
nościowe miał prezes RM dr Bolesław Fichna, zaś odczyt pt. Noc listo
padowa w poezji polskiej wygłowił Gwidon Trzywdar-Rakowski. W ie
lokrotnie też wykłady w Teatrze Miejskim z tej okazji miał prof. Z. Lo
rentz78.

W kultywowaniu tradycji powstania nader ważne miejsce zajmo
wała szkoła, nauczyciele, młodzież. Najczęściej w źródłach odnotowano 
szkoły anonimowo, niektóre tylko doczekały się wzmianek imiennych. 
Alle i te ułamkowe zaledwie zapiski wskazują, iż w obchodach tych 
uczestniczyły wszystkie szkoły — podstawowe i średnie, ogólnokształ
cące i zawodowe, także te które kształciły młodzież pracującą, wreszcie 
instytucje prowadzące oświatę pozaszkolną. Odnotowano ożywione przy
gotowania do uroczystości listopadowych w szkołach w 1923, 1924, 
1935 r. Przeprowadzono pogadanki w klasach lub ogólnoszkolne, reali
zowano widowiska sceniczne, organizowano wiece uczniowskie czy har
cerskie wieczornice. W latach dwudziestych w imprezach tych panowa
ła pewna swoboda w charakterze programu oraz formach uczczenia rocz
nicy. Następnie dał się obserwować peiwien schematyzm imprez, aż w re
szcie zarządzenia władz szkolnych zuniformizowały obchody. W poło
wie lat trzydziestych właśnie „zgodnie z zarządzeniem władz w szko- ' 
łacih powszechnych, średnich i zawodowych w dniu 29 listopada urzą
dzane zostały odczyty i pogadanki ilustrujące szczegółowo historię pow
stania i jego znaczenie dla dalszego kształtowania się losów Polski"79.

Imiennie wzmiankowana była w źródłach uroczystość listopadowa 
w 1925 r. w Szkole Handlowej, w żeńskim gimnazjum ,,Kultura" 
w 1926 ir. i w SZkole Rzemiosł w 1934 r. W e wszystkich 'tych wypad
kach uroczystości te wykraczały daleko poza zasięg szkoły, organizo-

78 „K urier Łódzki", 28 XI 1924, 28 XI 1926, s. 5, 9; „Dziennik Zarządu m. Łodzi",
9 XII 1924, n r 50 (273), s. 13.

77 Z obchodu listopadowego..., s. 7.
78 Rocznica pow stania listopadowego w  Teatrze Popularnym, „Kurier Łódzki”,

28 XI 1926, s. 9j Teatr M iejski, „Głos Poranny", 29 XI 1929, s. 7.
78 „K urier Łódzki", 17, 30 XI 1935, s. 7, 7.



wano je nie tylko dla uczniów, ale i dla rodziców, żołnierzy, dla innych 
placówek oświatowych i wychowawczych. Szkoła Handlowa przy ul. 
Gdańskiej 45 przygotowała występ chóru żeńskiego, Wjy sta wiła siłami 
uczniów popularny wówczas, wystawiany przez wiele zespołów ama
torskich, dramat Staszczyka Noc w Belwederze, wygłoszono też referat
o powstaniu. W imprezie brała udział młodzież i rodzice80. Dyrekcja 
gimnazjum żeńskiego „Kultura" zorganizowała uroczystość z okazji rocz
nicy listopadowej jeszcze okazałej. Odbyła się w sali Towarzystwa Mi
łośników Muzyki wespół z zawodowymi aktorami.' Była to impreza dla 
uczniów i rodziców i szerszej publiczności81. Na akademię w  Szkole 
Rzemiosł przy ul. W idnej przybyli rodzice, dyrektorzy szkół średnich, 
przedstawiciele kół rodzicielskich, Szkoła Podchorążych Rezerwy, 
płk Umiastowski, gen. brygady Józef Kostanty Olszyna-Wflczyński oraz 
dowódca IV DK gen. bryg. Langer82.

Na polu krzewienia tradycji powstańczych nadal żywo działała Pol
ska Macierz Szkolna, Stowarzyszenie im. Moniuszki, Towarzystwo Mi
łośników Muzyki, zespoły chóralne, jak chór „Lira", T o w a r z y s t w o  Gim
nastyczne i,Sokół", którego wydział oświatowo-kulturalny niezmiennie 
organizował „okolicznościowe uroczystości'' w swym własnym lokalu 
przy ul. Nawrot 23, gdzie wstęp był bezpłatny. Podobnie bezpłatnie za
praszała na obchody listopadowe począwszy od 1925 r. nowa w Łodzi 
instytucja społeczno-kulturalna — Stowarzyszenie Młodzieży Chrześci
jańskiej YMCA83. I w obchodach urządzanych przez te organizacje ja 
ko stały punkt programu widniał zawsze referat historyczny, choć na
zwiska ich autorów odnotowywano nad wyraz rzadko,- wiemy o redak
torze Czesławie Gumkowskim i niejakim panu Morawskim. Wreszcie 
nadal w swej bogatej działalności kulturalnej uwzględniały problema
tykę powstania listopadowego straże ogniowe, wierne swym poprzed
nim doświadczeniom.

W zorganizowanym środowisku robotniczym tradycje powstańcze 
kultywowała zarówno lewica polityczna, jak i obóz oentrowoHprawico- 
wy. Ten pierwszy reprezentowała PPS i współdziałające z nią organi
zacje, głównie TUR. Organizacje partyjne PPS wszystkich szczebli 
w Łodzi, a więc okręgowa, dzielnicowe i koła, w szerokim zakresie 
uwzględniały w swej działalności ideowopolitycznej dzieje polskich

80 Rocznica pov/stania listopadow ego w  szkole handlowej, „K urier Łódzki"
1 XII 1925, s. 7.

•i W ieczornica w  żeńskim  gim nazjum  „Kultura", „Kurier Łódzki". 28 XI 1926, s. 9. 
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walle narodowowyzwoleńczych. Z zakresu tej problematyki rozwijał się 
stale temat Listopad w dziejach niepodległości Polski. Na zebrania czy 
masówki organizowane z te j okazji zapraszano zarówno członków par
tii, jak i sympatyków. Organ OKR PPS ,,Łodzianin'1 informował czytel
ników o takich imprezach84.

Także w programach działalności oświatowej TUR tematyka histo
ryczna płynęła szerokim strumieniem, w nim zaś główny nurt stanowi
ła walka powstańcza8*. Stąd też Koło Literacko-Dramatyczne TUR urzą
dzało systematycznie akademie z okazji uroczystości narodowych jak 
właśnie rocznic powstania listopadowego, które pod względem artys- 
tycznym stały na wysokim poziomie, a cedhowały je zawsze bogate 
treści ideowo-poznawcze86. Dbałość o poziom i staranność w przygoto
waniu cechowały także koła terenowe TUR w Łodzi. Na programy ob
chodów powstania listopadowego, na które wejście było bezpłatne, skła
dały się prelekcje, muzyka, deklamacje, najczęściej wykonywane siłami 
własnymi członków koła, jak było w Kole im. L. Waryńskiego mające
go swój lokal przy ul. Letniej l87.

Pewne odbicie w źródłach znalazła też działalność organizac ji chrzęś
ci jańsko-riemokratycznych kultywujących tradycje powstania listopado
wego. Dotyczyło to  głównie Stowarzyszenia Robotników Chrześcijań
skich, Chrześcijańskiego Związku Młodzieży Pracującej „Odrodzenie" 
oraz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Obchody odbywały 
się w sali Domu Ludowego przy ul. Przejazd oraz w dzielnicach jak W i
dzew i Dąbrowa. Także i te imprezy miały charakter otwarty, wstęp 
był wolny od opłat. Stałym punktem w programie był zawsze referat 
lub pogadanka o powstaniu. Często występował na tych uroczystościach 
ks. Jan Albrecht, Czesław Gumkowski, Ignacy Kulamowicz88.

Temat powstania listopadowego nadto przewijał się w pracach klu
bów pracowniczych czy fabrycznych kół środowiskowych. W źródłach 
znalazły się wzmianki o zebraniach poświęconych powstaniu w klubie 
pracowników Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych K. Scheiblera
i L. Grohmana przy ul. Przędzialnianej 68. Zebranie takie przeprowadzo
ne 29 listopada 1934 r. zgromadziło aż 500 osób. Prelekcję miała pani

M „Łodzianin”, 19 XI 1927, s. 3.
*5 E. A j n e n k i e l ,  W spom nienia  z pracy ośw iatow ej w  Łodzi, „Przegląd Histo- 
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86 H. K a r w a c k a ,  Z dziejów  łódzkiego am atorskiego teatru robotniczego w la

tach 1918— /939, [w:] Studia i m ateriały do dziejów  Łodzi 1 okręgu Łódzkiego, Łódź 
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w Z tyc ia  TUR, „Łodzianin", 3 XII 1927, s. 4.
в» „K urier Łódzki". 30 XI 1918, 28 XI 1926, 29 XI 1931, s. 3, 0, 14.



Peperowa". W 1935 r. odczyt wygłosił prof. Bolechowski. Również i na 
zebrania wejście było bezpłatne90.

W kultywowaniu tradycji „listopada podchorążych" znaczną rolę 
odegrało wojsko. Najczęściej czczono rocznicę powstania przez uczest
nictwo w; uroczystym nabożeństwie w kościele garnizonowym. Na ta
kie właśnie nabożeństwo dowodził wo miasta 29 listopada 1920 r. zaprosi
ło władze cywilne i organizacje społeczne informując, iż byłiy ,-miejsca 
zarezerwowane po praw ej stronie ołtarza"01.

W 1925 r. komendant miasta z okazji 29 listopada polecił wszyst
kim dowódcom oddziałów wygłosić okolicznościowe pogadanki oraz _ 
urządzić koncerty lub wyświetlić filmy92. Szerokiego rozmachu nabrały 
uroczystości w wojsku w setną rocznicę powstania w 1930 r. W godzi
nach rannych we wszystkich oddziałach garnizonu łódzkiego odegrana 
została pobudka, następnie odbyło się jak zwykle dotąd nabożeństwo 
w katedrze, po czym złożono wieńce na Płycie Nieznanego Żołnierza, 
następnie gen. Oktawian Małachowski odebrał paradną defiladę 28
i 31 p. strzelców kaniowskich, a także ^pododdziałów przysposobienia 
wojskowego oraz „Strzelca”. W wielu kinacih odbyły się bezpłatne 
przedstawienia dla żołnierzy, a także organizacje kombatanckie i Sto
warzyszenie Rezerwistów urządziły akademie, zaś prelekcje poświęcone 
były bohaterom powstania93. Podobny przebieg miały uroczystości woj
skowe w miastach woj. łódzkiego94.

Z chwilą gdy dzień 29 listopada stał się Świętem Podchorążego, 
w jego obchody włączały się organizacje podchorążackie. W 1932 r. 
zaznaczyła swój udział w uroczystości kompania Podchorążych Rezer
wy, której dziełem było zorganizowanie akademii w sali Filharmonii. 
W 1935 r. zrobiło to Koło Podchorążych przy Związku Oficerów Rezer
wy i Koło Dywizyjnego Korpusu Podchorążych w Łodzi95. Szczególny 
nastrój miało Święto Podchorążego 29 listopada 1938 r. obchodzone we 
wszystkich garnizonach w Polsce, posiadających podchorążówki. Na 
nastrój święta wywarł w pływ 'lęk  o losy pokoju i losy niepodległości 
Polski. Nie było więc przypadkiem, iż właśnie tego roku niemal jak 
wezwanie zabrzmiały przypominane tradycyjnie przez dowódców słowa 
Piotra Wysockiego: ,,Czy jesteś Waść do czynu przygotowany i w któ-

*“ Archiwum Akt N ow ych, A/2 Łódź II, t. 15, Urząd W ojew ódzki Łódzki, W ydział 
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw ozdanie m iesięczne nr 11 za czas 1— 30 XI 1934,
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rej formacji pragniesz służyć" i odpowiedź podchorążych: ,,gotów jes
tem do każdego czynu, który ojczyznę moją z hańby niewoli wyzwoli, 
służyć chcę w tej formacji, która pierwsza do świętej sprawy stanie 
na polu chwały imienia i oręża polskiego".

Było to, jak wiadomo, ostatnie Święto Podchorążego obchodzone 
w wolnej niepodległej Polsce. Święto w 1938 r. w Łodzi obchodzono 
na Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty. Wszystkie elementy pro
gramu tych uroczystości były jak w poprzednich latach. Nowa była 
ceremonia zaprzysiężenia strzelców z cenzusem wcielanych tego roku 
do Kursu Pod Chorążych, która odbyła się na stadionie ŁKS, zaś defi
lada i złożenie wieńca w muzeum pamiątek marszałka J. Piłsudskiego
i uroczysta akademia w Teatrze Popularnym tak jak w poprzednich 
latach98.

Wreszcie w  utrwalenie tradycji powstania, jako wydarzenia ogól
nonarodowego, angażował się Kościół i jego przedstawiciele, głównie 
duchowieństwa katolickie, chociaż — jak pamiętamy — odbywały się 
też patriotyczne nabożeństwa w łódzkim kościele ewangelickim. W  Ło
dzi szczególnie angażował się w nie ks. bp W. Tymieniecki, który za
wsze w takich okazjach wygłaszał odpowiednie przemówienie. Najbar
dziej powszechnie uczestniczyło w nich wojsko, gdyż obecność była 
wymuszona regulaminem obchodów, podczas gdy uczestnictwo innych 
było oparte na zasadzie dobrowolności. Stąd też rola Kościoła w kształ
towaniu świadomości historycznej ówczesnego żołnierza była nader wa
żka. Dostępne badaczowi źródła nie odnotowały jednak żadnych bliż
szych informacji o treści tych okolicznościowych kazań.

Szczególną rolę w procesie popularyzacji dziejów powstania listopa
dowego i pielęgnowaniu jego tradycji odegrała łódzka prasa codzienna. 
Na pierwsze miejsce bez wątpienia wysunął się ,,Kurier Łódzki". Speł
niał on tu  wielorakie funkcje. Po pierwsze był kronikarzem odnotowują
cym najrozmaitsze działania w dziedzinie obchodów rocznic powstania; 
dziś dlatego dla badacza jest bogatym źródłem informacji. Po drugie 
■występował niejako w postaci współorganizatora uroczystości zapowia
dając imprezy, przypominając o nich, zachęcając do udziału poprzez za
mieszczenie wiadomości o imprezach. Po trzecie zamieszczał na swych 
łamach pogłębione w zakresie faktografii, choć popularne, nieco roz- 
poetyzowane w formie, artykuły z dziejów powstania. Na szczególną 
uwagę zasługuje cykl 9 artykułów pióra Stanisława Rachalewskiego pu
blikowany w okresie od 19 października do 29 listopada 1931 r. oraz 
artykuł z 29 listopada 1935 r. Cykl zatytułowany Udział Łodzi w powsta
niu listopadowym  stanowiły:

M Św ięto  Podchorążych w  Łodzi, „K urier Łódzki”, 30 XI 1938, s. 5.



T radycje pow itan ia 57

1) I m y z laski Boga nie gluszcze, ofiarność miasta i zrozumienie dla 
sprawy;

2) W porywie serca i uniesień ducha. Pierwsze oddziały Mazurów, 
miasto odsyła do Łęczycy; Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego 
odczytany z ambon kościołów łódzkich;

3) Przemysłowcy łódzcy fabrykantami broni polnej; Pierwsze ofiary 
na rzecz akcji zbrojnej;

4) Łódź arsenałem broni palnej i siecznej; Z 'łęczyckim  pułkiem Ma
zurów do walki o wolność Narodu; Ostatnie spojrzenie w stronę rodzin
nego miasta,- Historia bębna łódzkiego, zdobnego w stypułki;

5) Łódź składa przysięgę na wierność Ojczyźnie. Uzbrojenie żołnie
rza w kosy łódzkie;

6) Ostatni akt dramatu; Gen. Ksawery Dąbrowski i policmajster Lis-
sowsky;

7) Rocznica heroicznego czynu; Czego uczy nas przeszłość?
8) Generał na dewacji; W podziemiach klasztoru Bernardynów w Ko

le; Dzieje smutnej pamięci gen. Ksawerego Dąbrowskiego,- Po ostatnim 
akcie dramatu listopadowego w roku 1831;

9) Przed stu laty; Likwidacja powstania listopadowego w Łodzi, ofiar
ność mieszkańców  w świetle cyfr.

Artykuł z 1935 r. nosi tytuł Z pułkami Mazurów na polach Grochowa. 
Łodzianie w powstaniu listopadowym.

Stanisław Rachalewski, niezmordowany tropiciel przeszłości miasta 
autor ‘niezapomnianej Łodzi, która odeszła, szeregu szkiców, że wspom
ną tylko Baśnie i legendy Łodzi, Łódź 1935, Pod ratuszową wieżyczką. 
Burmistrzowie i prezydenci miasta Łodzi w  latach 1804— 1914, Łódź 1939, 
Nowy Rynek — Plac Wolności, przemiany na przestrzeni lat, spopula
ryzował ówczesny stan wiedzy o -powstaniu, wydobył szczególnie wyni
ki poszukiwań regionalistów i przybliżył ową ,,prometejską pieśń przę
dzalniczej i tkackiej mieściny", jak nazywał udział łodzian w powstaniu.
I dziś nawet badaczowi te artykuły mogą być przydatne. Świadczy o tym 
choćby fakt, liż ponad 80 nazwisk uczestników powstania, które znalazły 
się w tych artykułach, nie znajdują się dotąd w opracowaniach nauko
wych. Składał więc S. Rachalewski swój hołd powstaniu, owemu „dzie
jowemu wydarzeniu, które było najwspanialszym aktem woli i rozumu 
mieszkańców", a  który to hołd także dziś brzmi świeżo.

Za ,,Kurierem Łódzkim" w dziele utrwalenia tradycji powstania lis
topadowego postawić wypada ,,Głos Poranny". Gazeta ta, w odróżnie
niu od „Kuriera", nie towarzyszyła łodzianom przez całe dwudziestole
cie międzywojenne. Zaczęła się ukazywać od lutego 1929 r. Redakto
rem naczeJnym był Jan Karol Urbach, znany daiałacz socjalistyczny, w o
bec groźby faszyzmu i niebezpieczeństwa wybuchu wojny rzecznik idei



jedności sił demokratycznych w Polsce. Właśnie jego artykuły o po
wstaniu przyciągały zapewne uwagę ówczesnego czytelnika- tak jak dziś 
budzą zainteresowanie badacza. Były to obszerne wypowiedzi zamiesz
czone w „Rewii Ilustrowanej Tygodniowej", specjalnym dodatku „Gło
su" w 1937 т. Różniły się one istotnie od prac S. Raichalewskiego. Sta
nowiły ostrą polemikę z antysemickimi wypowiedziami gen. Lucjana Że
ligowskiego oraz z równie tendencyjną pracą Jędrzeja Giertycha pt. Tra
gizm losów Polski.

Artykuły J. Urbacha znalazły się w tym nurcie tradycji (powstania, 
któ,ry był wprzęgnięty w ostrą walkę polityczną i ideologiczną, a obja
wił się w Łodzi przy listopadowych uroczystościach w 1923 i 1930 r. 

-szczególnie zaś w tym pierwszym przypadku. J. Urbach upominał się
0 prawdziwy, sprawiedliwy osąd Żydów w powstaniu, ale także w ca
łych dziejach walki o niepodległość Polski. Były to artykuły: 1) Tak, pa
nie generale Żeligowski wygląda prawda historyczna (27 czerwca), 2) Ży
dzi w powstaniu listopadowym. Historyk endecki twierdzi, że je w yw o
łali (11 lipca), 3) Ciemna noc reakcji po upadku powstania listopadowe
go (25 lipca).

Autor w oparciu o świadectwa współczesnych powstaniu, jak
1 w oparciu o prace Bolesława Limanowskiego, Artura Śliwińskiego, 
Stanisława Szipotańskiego, Ludwika Mierosławskiego, Aleksandra Kraus- 
hara, różne pamiętniki, w tym Henryka Bogdańskiego, silnie akcento
wał oblicze społeczne powstania i dał miażdżąco negatywną ocenę ^ary
stokracji, pokaźniejszej szlachty, praojców dzisiejszej endecji".

Nie miejsce tu na prześledzenie trafnej i przekonującej argumentacji 
autora, ale warto przytoczyć pobudki, które skłoniły J, Urbacha do prze
ciwstawienia się L. Żeligowsikiemu. ,,0  ile pozwoliłem sobie na tę de
dykację — pisał on — to jedynie z tej przyczyny, że w ciężkich na po
lu walki chwilach dla Pana jako dowódcy i dla mnie jako podkomendne
go Jego w pierwszych dniach lipca 1920 r. wykonałem osobiście mi 
między innymi wydany przez Niego rozkaz i to z bagnetem na kara
binie"97.

W yjątkowe miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym przypada
ło na setną rocznicę powstania listopadowego. Żył nią cały kraj, a spo
łeczeństwo dla jej uczczenia wykazało ogromną aktywność i ofiarność. 
Upamiętniano pomnikami dziesiątki miejsc bitew i potyczek, przypo
minano i ozdabiano groby bojowników o niepodległość, poświęcano 
związkowe sztandary, ulice nazywano imionami powstańców, wygła
szano referaty, pogadanki, zmobilizowały się i odświętnie iidekorowały 
się — jak wiemy — szkoły, radio nadawało — jak pamiętamy — audy-

87 J. K. U r b a c h ,  Tak, panie generale Żeligow ski w ygląda prawda historyczna, 
„Głos Poranny", 27 VI 1937, s. 4.



cje, wydawano książki, broszury, pisano artykuły do prasy, odprawia
no patriotyczne nabożeństwa cellebrowane przez przedstawicieli wyższej 
'hierarchii kościelnej. Panował nastrój odświętności i niezwykłości, a wa
rto pamiętać, iż działo się to w czasach trudnych, czasach ciężkiego 
kryzysu ekonomicznego, pogarszających się warunkach materialnych 
ludności, rozszerzającej się biedy. Zdumiewał więc rozmach obchodów
i zakres ofiar mieszkańców; wsizaik wszystkie imprezy organizowane 
były w oparciu o datki społeczne. Do dziś wzruszają więc swą wymo
wą noty uwiecznione skromnie na dziesiątkach pomników w rodzaju 
zapisu na pomniku w Iganiach. Pisze na ndrn, iż „został ofiarnością 
społeczeństwa, staraniem koła siedilczan w setną 'rocznicę wiekopomnej 
biitwy wzniesiony''.

I w Łodzi wówczas nastąpiło odsłonięcie pomnika Tadeusza Koś
ciuszki. Wzniesiony był w 13 lat od przyjęcia uchwały w 1917 r„ bu
dowany w procesie przezwyciężania nieustannych trudności, kontro
wersji i konfliktów. Zrealizować zdołała ideę pomnika dopiero RM o'soc
jalistycznym obliczu, co było nader wymowne dla całej sprawy98. Ob
chody setnej rocznicy powstania listopadowego zostały więc w Łodzi 
połączone z uroczystością odsłonięcia pomnika T. Kościuszki. Był to 
wniosek ówczesnego prezydenta miasta B. Ziemięckiego, zaaprobowa
ny przez RM oraz Komitet Obchodów, któremu przewodniczył J. Halc- 
greber. W wyniku — jak odnotowano w protokole — dłuższej dyskusji 
postanowiono główne uroczystości listopadowe zorganizować tradycyj
nie 29, zaś uroczystość odsłonięcia pomnika 30 listopada.

Łódzki Komitet Obchcdu Setnej Rocznicy Powstania Listopadowego 
ukonstytuował się 20 września. W jego składzie — o czym już wspom
niano — znajdowali się przedstawiciele władz państwowych, samorzą
du, wojska, duchowieństwa, związków zawodowych, organizacji spo
łecznych i zrzeszeń. Komitet Obchodu wyłonił spośród siebie komitet 
wykonawczy, który opracował szczegółowy program uroczystości. Uz
nano, iż obchody w Łodzi winny być przeprowadzone w ramach planu 
ogólnokrajowego, który przedłożył Główny Komitet w W arszawie". 
Podstawę finansową działalności Głównego Komitetu stanowiły także 
ofiary i daitki społeczeństwa. Partycypowała w tych kosizitach również 
Łódź, w imieniu której magistrat wspólnie z RM wypłaciły kwotę 
8000 zł tytułem jednorazowej subwencji z pozycji budżetu za rok 
1930/1931 na „wydatki nieprzewidziane"100.

98 M. N a r t o n o w i c z - K o t ,  Sprawa pom nika Tadeusza K ościuszki w okresie  
m iędzyw ojennym  w Łodzi, „A cta Universdtatis Lodaiewsis" 1981, Folia hlstorica 3.

ав O bchód 100 rocznicy powstania listopadowego i uroczystości odsłonięcia pom 
nika T. K ościuszki, „Dziennik Zarządu m. Łodzi", 30 XI 1930, nr 39 (572), s. 787

Protokół 26 posiedzenia IV  ses ji RM i  dn. 27 X I 1930 r., „Dziennik Zarządu 
m, Łodzi", 16 XII 1930, n i 50 (582), s. »61.



Sobotni dzień 29 listopada miał przebieg wyjątkowo ożywiony. Ran
kiem w całym łódzkim garnizonie odegrano pobudkę, zaś w szkołach 
odbyły się zbiórki młodzieży. Następnie we wszystkich kościołach od
prawiono nabożeństwa na intencję poległych w walkach za ojczyznę 
powstańców, zaś w  katedrze dlla wojska, a W toośdiele św. Krzyża dla 
uczniów nabożeństwa szczególnie uroczyste, w których nadto uczest
niczyli przedstawiciele władz, policji, zrzeszeń społecznych i zawodo
wych oraz stronnictw klerykalnych. W południe wszyscy zgromadzeni 
wr kościołach wylegli na ulicę, gdzie odbywała się defilada oraz cere
monia składania wieńców na Płycie Nieznanego Żołnierza. Zaś po po
łudniu i wieczorem gromadzili się ludzie tym razem w kinach, teatrach, 
Filharmonii, lokalach robotniczych i kllubatfh, gdzie odbywały się przed
stawienia, akademie, wieczornice101.

O ile 29 listopada ulicę łódzką zdominowało wojsko i młodzież, to 
w niedzielę w dniu 14 grudnia wylegli na nią wszyscy mieszkańcy, 
gdyż nieprzebrane wręcz tłumy uczestniczyły w przesuniętym na ten 
dzień, uroczystym odsłonięciu ;pomnika T. Kościuszki102. Stanął on w ser
cu miasta, w miejscu, gdzie w przeszłości rozegrało się wiele robotni
czych dramatów i tragedii, padało wielu zabitych i rannych także już 
w niepodległej Polsce. Miał więc pomnik dla proletariackiej Łodzi zna
cznie głębszą wymowę niż w innych miastach, bowiem obok historycz
nych treści, jakie wszędzie symbolizował, tutaj nadto budził nadzieje, iż 
odtąd nic tragicznego nie powinno spotkać robotników na pl. Wolności.

Także swoistej wymowy nabrało odwoływanie się do powstańczych 
tradycji w  1935 r. Zwrot ku tej przeszłości, ku dziejom walki o niepod
ległość mliał n/ie itylko miejsce w  tradycyjnych idniiiach listopada, ale 'tak
że w maju. Wiązało się to ze zgonem J. Piłsudskiego i trwającymi cały 
tydzień uroczystościami żałobnymi. W tych to właśnie dniach, kiedy — 
jak podkreślano — nawet stronnictwa opozycyjne (PPS, SL, ChD) ,.za
jęły stanowisko zgodne z powagą chwili", spojrzano także w oczy prze
szłości. Punktem kulminacyjnym tego obrządku w Łodzi było spotkanie 
delegacji, które przyjechały ze wszystkiah (powiatów woj. łódzkiego, by 
stąd wspólnie udać się do Krakowa na uroczystości złożenia zwłok 
w wawelskiej krypcie. Delegacje wiozły z sobą ,,urny z ziemią z gro
bów poległych w walce o wolność bohaterów oraz z pobojowisk pow
stańczych, znajdujących się w województwie łódzkim". Spotkanie dele
gacji odbyło się właśnie na pl. Wolności u stóp pomnika T. Kościuszki.

101 W setną rocznicę pow stania listopadowego, „Rozwój", 4 XII 1930, s. 3.
108 D ata odsłonięcia pomnika była k ilkakrotn ie przesuw ana, a to „z powodów 

technicznych", a to iż „mogłoby nastąp ić  pom ieszanie pojąć i dat: pow stania kościusz
kow skiego 1 pow stania listopadow ego" („Rozwój", U , 29 XI 1930, s. 8, 7).



Kilkanaście tysięcy ludzi wyległo na plac i sąsiednie ulioe. Pod pomni
kiem uformował się pochód, który odprowadził delegacje na dworzec103.

W samym listopadzie uroczystości odbywały się pod patronatem po
wołanego Komitetu Obywatelskiego, co praktykowano od* obchodów 
100 rocznicy i kontynuowano do końca II Rzeczypospolitej. Dużo w tym 
klimacie listopadowych dni mówiło się o niepodległości Polski, jakby 
na przekór rodzącym się gdzieniegdzie obawom o jej bezpieczeństwo.

Lęk o niepodległość uzewnętrznił się silniej, w dniu Święta Podcho
rążego 29 listopada 1938 r., gdy dominowała chęć składania przysięg 
zarówno w historycznej wersji z okresu powstania listopadowego, jak
i w ówczesnej formule, jakby upewniając się powszechnie w gotowości 
do czynu ratowania Polski. Nadchodził bowiem czas powszechnego nie
pokoju. Znów odwoływano się do ofiarności narodu, znów przypomina
no, jak wieliką cenę płaciły jego przeszłe pokolenia za wolność. A wol
ność — jak mówił 24 kwietnia 1939 r. Jan Kwapiński, prezydent Łodzi, 
przewodniczący Miejskiego Łódzkiego Komitetu Pożyczki Obrony Na
rodowej — „‘to insurekcja kościuszkowska, to powstanie listopadowe, 
to odrodzenie ducha narodowego w poezji wielkiej emigracji, to boha
terski rok 1863, to szubienice i Sybir, które były udziałem bojowców 
w roku 1905— 1907, to wreszcie czyn Legionów i walka zbrojna całego 
narodu"101.

I znów więc powstanie listopadowe, w chwili kolejnego zagrożenia 
bytu państwowego Polski, znalazło swoje miejsce w świadomości spo
łecznej jako ważne ogniwo historycznyah zmagań narodu o  niepodle
głość. Jednakże ten sięgający pamiętnego 1939 т. „wielki wyścig ofiar
ności", gdzie na specjalne wyróżnienie — według słów J. Kwapińskie- 
go — zasługiwało ,/stanowisko sfer robotniczych i pracowników umy
słowych", którzy na wezwanie swych organizacji zawodowych zadekla
rowali odpowiednie sumy ze swych zarobków^ — nie zdołał Poilski obro
nić.

Po klęsce wrześniowej kraj znalazł się pod hitlerowską okupacją. 
Naród natychmiast podjął walkę z okupantem. Siły do niej czerpał także 
ze swej przeszłości. Nie było przeto przypadkiem, że odwoływał się 
również do powstania listopadowego. W programowych dokumentach 
patriotycznej lewicy polskiej znajdowały się przypomnienia jego histo
rii, która od nowa nabrała niesłychanie współczesnej wymowy. ,,Na
ród zrywa się do powstania listopadowego — pisano w artykule O co 
walczymy we »Froncie Walki za Waszą i Naszą Wolność« 28 marca 
1942 r. — ta bohaterska walka ludu polskiego ogarnia gorącą sympa

103 C entralne A rchiw um  M inisterstw a Spraw  W ew nętrznych, UWŁ, WSP, Spra
w ozdanie m iesięczne nr 5 za czas 1— 31 V 1935 r.

Łódź jest gotowa, „Dziennik Zarządu m. Łodzi", 15 V 1939, nx 5, s. 519.



tią narody całego świata. Robotnicy w Londynie na Międzynarodowym 
Zgromadzeniu żądają w rezolucji Wolności i Niepodległości Polski. Lud 
Paryża w wielkich manifestacjach wyraża solidarność walczącym Po
lakom. Lud Berlina zmusza do zwolnienia bojowników wolności z wię
zienia Moabit. Zwolnieni Polacy są obnoszeni na rękach przez manifes
tantów po ulicach Berlina za ich walkę o wolność polskiego i niemiec
kiego ludu"105.

Takie przypomnienia mobilizowały i potęgowały wolę walki, stawa
ły się siłą materialną. Dlatego też funkcjonowały one równie silnie 
w obozie Polski walczącej w latach okupacji (hitlerowskiej, jak i w prze
szłych dziesięcioleciach, stąd też ani odzyskanie niepodległości w 1918 r., 
ani jej utracenie w 1939 r. nie przerwany procesu kształtowania się tra
dycji powstania listopadowego, gdyż stanowi ona ciąg jednolity, choć 
w poszczególnych okresach mieniący się różnymi barwami. Zamieszczo
na w artykule Do walki, nr 3 „Głosu Łodzi" z dnia 29 XII 1942 r., de
klaracja głosiła: ,,My robotnicy i chłopi jako awangarda narodu polskie
go śladami naszych przodków z lat 1831—1832 szliśmy w bój, oni z na
dzieją, bez widoków, my widzimy zwycięstwo i to już bliskie, gdyż 
z nami potężna Czerwona Armia/ która na swjych bagnetach rozniesie 
hordy hitlerowskie, a my jej pomożemy"108.

Niejako zamknęło się kolejne kolo historii — Polacy 1830 r. chcąc 
być wolni podjęli walkę przeciwko Rosji carskiej. Polacy 1942 r. chcąc 
być wolni podjęli walkę razem z Rosją Radziecką. Nie może być ftego 
nieświadom historyk ojczystych dziejów najnowszych.

Łodzianie — uczestnicy pow stania listopadow ego, nie odnotow ani dotychczas
w lite ra tu rze  naukow ej

A n e k s  1

N azw isko i imię C harak te r udziału
/ 1 2

3. Bethier M ichał
4. Bochiński Jan

1. Baer Jan
2. Berczyński Jan

żołnierz łęczyckiiegoi pułku M azurów
uczestnik b itw y pod O lszynką, na W oli i Gro-
chow ie
żołnierz łęczyckiego pułku M azurów 
uczestnik b itw y pod O lszynką, na W olt i Gro
chowi«

105 O co w alczym y, „Front W alki za N aszą i W aszą W olność”, 38 III 1942, nr 1,
s. 1.

106 Do w alki, „Głos Łodzi", 29 XII 1942, n r 3, s. 1.



i
5. Boguszewski vel Bogan Kletęens
6. Borowski Jan
7. C ałajew ski Tomasz
8. C hałupski A ndrzej
9. Chcnrążkjewicz Grzegorz

10. Czapliński O nufry
11. C zekalski Tomasz
12. Dense M ichał
13. Der Jan  A ugust
14. Drewnowicz Jan
15. E isenbrenner M arcin
16. Fajst Jakub
17. F ajs t K rystian
18. Frankow ski M ichał
19. G aw alski Jan

20. H eubsch K rystian
21. Hoffman
22. Jek ie l W encel
23. Jek l Karol
24. Jeżew icz A ndrzej
25. K aczyński A ntoni
26. Kelma Jan
27. K ędzierski Hieronim
28. K ijeński Hieronim
29. KoJadiński Paw eł
30. K olasiński Kazimierz
31. К орке Franciszek
32. K orpowski Piotr
33. K ow alczyński M arcin
34. Kubik W entzel
35. Kudliński Franciszek
36. Kudliński Paw eł
37. K w iatkow ski A ndrzej
38. Leoński Ja n
39. Lipiński Józef
40. Łaski, M ateusz
41. Lubiński W aw rzyniec
42. M ajer Józef
43. M aniński W aw rzyniec

44. M arczak Jan
45. M arczak W incenty
46. M eyer M arcin
47. M ichalak Franciszek
48. M ichalski Franciszek
49. M ichalski Roch
50. M iler G otfryd
51. M ereciński Józef

członek armii powstańczej

żołnierz łęczyckiego pułku Mazurów 
członek armii powstańczej

żołnierz łęczyckiego pułku Mazurów 
członek armii powstańczej

uczestnik bitwy pod Olszynką, na Woli i Gro- 
chowie
członek armii powstańczej
żołnierz łęczyckiego pułku Mazurów

członek armii powstańczej

żołnierz łęczyckiego pułku Mazurów 
członek armii powstańczej

uczestnik bitwy pod Olszynką, na Woli 1 Gro- 
chowie
uczestnik armii powstańczej
żołnierz łęczyckiego pułku Mazurów

członek armii powstańczej



1 2
52. M oraw ski Leon uczestn ik  bitw y pod O lszynką, na W oli ł Gro

chowi«
53. M oryczyńskl Nfikołaj żołnierz łęczyckiego pułku M azurów
54. N ow acki Kazimierz członek armiii powstańczej
55. N ow akow ski Kazimier* f f

'56. N owicki M aciej l i

57. O rłow icz Karol "
58. O stajsk i Szymon ••
59. O strow ski Kazimierz *1

60. Paw łow ski vel
Lewkoiwicz Fajbuś II

61. Pełzowski Andrzej U ^
62. Polakow ski A ntoni I ł

63. Po laski Jan  (1792— 1860) oficer w ojsk polskich, uczestnik pow stania listo
padowego

64. Sawicki A ntoni uczestnik bitw y pod O lszynką, na W oli 1 Gro
chowi«

65. Silwinski żołnierz łęczyckiego) pułku M azurów
66. Sinderm an A ntoni członek armii powstańczej
67. S taniew ski Jan U

68. S trzałkow ski Stanisław uczestnik powstania
69. S trzałkow ski W. dow ódca łęczyckiego pułku Mazurów
70. Strzelczyk Karol członek armii powstańczej
71. Suw alski Bonifacy I I

72. Szewczyk U rban l i

73. Szredeir K rystian I I

74. Szym ański Jan Łołnierz łęczyckiego, pułku M azurów
75. T reffenfett A ntoni I I

76. W ajnerow icz M ichał członek armii powstańczej
77. W eissling Jan żołnierz łęczyckiego pułku M azurów
78. W itulski Kazimierz II

79. W olski Józef członek armii powstańczej
80. V iel Jan I I

81. Zasadziński Łukasz i i

82. Zasadziński W incenty • i

Ź r ó d ł o :  S.  R a c h a l e w s k i .  Łódł arsenałem broni palnel i  siecznej, г  łęczyckim  pułkiem  
Mazurów do walki o w o ln o it naroiu . „K urier Łódzki", 22 X 1931, s. 7; i d e m ,  Z  pułkam i M azurów 
na polach Grochowa. Łodzianie w pow itaniu  //«opadow ym  1830—1935, Ibidem, 29 XI 1935, i .  5i „Godzina 
P..l»ki", ;0  XI 1916, t.  4.



A n e k s  2

Łodzianie w spom agający powstanie materialnie n ie  odnotowani 
dotychczas w lite»aturze naukowej

N azw isko i im ię W ysokość pomocy
I. Beyer H ubert 50 zł polskich
2. Flakiiewicz Jakub 6
3. Kuciński A ntoni 6
4. M akow ski Józef 12
5. Paw łow ski W ojciech 6
6. Renter M ichał 12
7. Sawicki Jakub 6
8. Schnitzer M ichał 20 1»

Ź r ó d ł o :  S. R a c h a l e w s k i ,  Przem yślawcy łódzcy fabrykantam i 
broni palne), udział Łodzi w powstaniu listopadow ym , pierw sze ollary na 
rzecz akcji zbro/nef, ,,K urier Łódzki", 21 X 1931, ■. 6.

Uniwersytet Łódzki

Барбара Ваховска  

ТРАДИЦИИ НОЯБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ (1880—1942)

Очерк является попыткой представить традиции повстанческой борьбы с 1830— 
— 1831 г. в рабочей среде. Территорией научных исследований в основном является 
лодзинский промышленный округ, хоть взятый во внимание по мере возможностей 
обусловленных вступительным этапом исследований, на более широком фоне. Бро
сается в глаза огромное богатство форм культивирования памяти восстания, а также 
радиус извлекаемых содержаний. В рабочую среду эти традиции были внесены 
организующимся социалистическим движением. Они продолжались беспрерывно хотя 
в разное время функционировали по-разному, имея дифференцированные идейные 
и познавательные цвета. В годы неволи они играли роль патриотически творческих 
факторов, формировали общество и побуждали к борьбе за обретение независимости. 
В период Речипосполитой напоминали о том, какой путь к свободе прошел народ 
а также формировали модель народного героя, являясь источником воспитательной 
инспирации. После сентябрьского поражения обращение к ноябрьскому восстанию 
давало силы для борьбы с гитлеровским оккупантом. А потому оказались в разра
ботанных в 1942 г. программных документах и польского патриотического левого


