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Różne drogi 
do Niepodległej

owrót Rzeczypospolitej na mapę Eu-
ropy w listopadzie 1918 roku był zwień-
czeniem marzeń i wysiłków pokoleń 
Polaków. Radując się z odzyskanej nie-

podległości, stanęli przed gigantycznym wyzwaniem 
stworzenia własnego państwa i jego obrony, zbu-
dowania w wojennej zawierusze jednego, sprawnie 
działającego organizmu. Podjęli wysiłek nie mniejszy 
niż wcześniej droga ku Niepodległej. 

Naszym przodkom przyszło tworzyć struktury 
państwa, armię i dyplomację, walczyć o granice, 
odbudowywać wojenne zniszczenia, w jeden or-
ganizm scalić Naród, który podzielony na trzy 
zabory od ponad stu lat żył w różnych warunkach 
cywilizacyjnych, systemach politycznych, administ-
racyjnych, gospodarczych, społecznych i w każdym 
z nich, w różnej skali, nasiąkał inną mentalnością. 
Gdy nadeszła zima 1919 roku, przynosząc chłody, 
głód i choroby, przygasł niepodległościowy entu- 
zjazm. „W całym kraju anarchia: grabież składów 
sprzętu wojennego po okupantach, omal codzienne 
manifestacje bezrobotnych. Prowincje zachodnie 
jeszcze niewyzwolone, granice państwa nieustalone” 
– notowała Maria Czapska. 

  
Pierwsze dni wolności 
Rewolucyjne wrzenie było niemałym zagrożeniem 
dla dopiero co powstającego państwa. Pomiędzy 
wschodem, który ogarniała bolszewicka pożoga, a 
zrewoltowanymi Niemcami i rewolucyjną gorączką 
na południu, próbowano zaszczepić bolszewizm 
również w Polsce. Z Moskwy i Berlina płynęły 
fundusze na destrukcyjną agitację, która nierzadko 
znajdowała swych wyznawców na ziemi okaleczonej 
wojennymi zniszczeniami, ubóstwem i demorali-
zacją. Szerzyła się anarchia, napady, strajki, lokalne 
rewolty, a nawet morderstwa. Komuniści, podej-
mując liczne działania mające zdestabilizować 
państwo, nie kryli swego celu: „Kościoły z ziemią 
zrównamy,/ Przebudujemy ten świat,/ Wzniesiemy 
własnymi rękami/ Polską Republikę Rad”. 

Rząd krytykowano nieraz za bierną postawę 
wobec tych wystąpień, oskarżano o „zatrważającą 
powolność naszych władz bezpieczeństwa dla kie-
rowanej z Rosji agitacji bolszewickiej. Istniejący 
w kraju spokój zawdzięczamy wyłącznie niemal 
zdrowym instynktom ludu, który nie daje się oba-
łamucić cieszącym się w Polsce dziwną bezkarnością 
wysłańców sowietów rosyjskich” – przestrzegał 
poseł Stanisław Grabski. Rzeczywiście, z czasem 
rewolucyjna fala opadła, a władze – długo bierne 
wobec tych wystąpień – zaczęły podejmować dzia-
łania. Zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku 
oddaliło na dwie dekady to niebezpieczeństwo. 

Przyszło zmierzyć się także z własnymi słabo-
ściami, które z taką siłą dały o sobie znać. „Po-
puszczano cugle namiętnościom. Nienawiść klasowa, 

prywata, egoizm, chciwość, chęć użycia, wszystkich 
siedem grzechów głównych święciło triumf” – 
pisał ks. kard. Aleksander Kakowski. Nie inaczej 
widział ten czas Stefan Żeromski. „Polska żyła w 
lenistwie ducha, oplątana przez wszelakie gałgaństwo, 
paskarstwo, łapownictwo, dorobkiewiczostwo kosz-
tem ogółu, przez jawny biurokratyzm, dążenie do 
kariery i nieodpowiedzialnej władzy. Wszystka 
wzniosłość, poczęta w duchu za dni niewoli, zamarła 
w tym pierwszym dniu wolności. Walka o władzę, 
istniejąca niewątpliwie wszędzie na świecie, jako 
wyraz siły potęg społecznych, partii, obozów i stron-
nictw, w Polsce przybrała kształty monstrualne”. 

  
Z Bożą pomocą ku nowej Polsce 
Nie brakowało rozczarowanych. W końcu 1922 
roku w katedrze ormiańskiej we Lwowie ks. abp 
Józef Teodorowicz wygłosił kazanie: „Nie takiej 
Polski myśmy się spodziewali”. Tłumaczył, że „za 

wieleśmy pili z kielicha złego, namieszanego nam 
ręką ciemiężców, byśmy dziś na dnie jego osadu 
obaczyć nie mogli”. Nie rozpacz i tak powszechne 
pretensje i utyskiwania wobec Polski niepodległej 
miały być lekarstwem. „Zacznijcież więc i uwierzcie 
w to, że losy Polski wy już w waszej piersi nosicie, 
że nad moc złego większa jest moc dobrego i że 
całe spichrze przebogate kryją w sobie skarby na-
rodowej duszy dotąd jeszcze niestety, niewyzyskane. 
Żywcie w sobie głębokie przeświadczenie, że nie 
jesteście pokoleniem powołanym do ucztowania 
w Polsce, aleście pokoleniem bojów, poświęceń i 
ofiar. A wtedy za Bożą mocą i waszą współpracą 
strącicie do piekieł szatana dziejów Polski, który 
na jej zgubę błąka się po świecie, a nową Polskę i 
nową w niej duszą utworzycie i urobicie” – prze-
konywał ks. abp Teodorowicz. 

Przez następne kilkanaście lat nie zabrakło idących 
tą drogą. To oni wykształcili i wychowali w szkołach 
i na uniwersytetach Niepodległej pokolenie, które 
za wierność Polsce zapłaciło najwyższą cenę w 
czasie II wojny światowej i komunistycznej niewoli, 
a potem przez lata zamętu było punktem odniesienia 
dla marzących o wolnej i prawej Ojczyźnie. l
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ymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
w Lublinie istniał w rzeczywistości tylko 
kilka dni, lecz przez cały okres międzywo-
jenny wzbudzał skrajne emocje zarówno u 

jego zwolenników, jak i przeciwników. Fetowany przez 
lewicę niepodległościową, był dla niej kwintesencją 
walki o wyzwolenie oraz równouprawnienie chłopów i 
robotników. Przez inne siły polityczne i warstwy społeczne 
był na ogół postrzegany jako „komitet rewolucyjny”, 
który swoim wywrotowym działaniem burzył dotych-
czasowy układ społeczny. 

Jesienią 1918 roku lewica niepodległościowa stała 
na stanowisku, że należy dążyć do utworzenia rządu 
robotniczo-chłopskiego, który odsunie od władzy Radę 
Regencyjną, będącą dla niej synonimem współpracy z 
okupantem. Podczas konspiracyjnego XIV Zjazdu Pol-
skiej Partii Socjalistycznej, który odbył się we wrześniu 
1918 roku, stwierdzono, że trzeba doprowadzić do 
„utworzenia zjednoczonej i niepodległej republiki lu-
dowej, w której klasa robotnicza przystąpi do realizacji 
socjalistycznego programu społecznego”. W podobny 
sposób myśleli radykalni ludowcy, członkowie piłsud-
czykowskiego Konwentu Organizacji A oraz Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 

Ostatecznie na siedzibę przyszłego rządu wybrano 
Lublin, a to z uwagi na stacjonujące tam liczne oddziały 
POW oraz fakt, że miasto było już całkowicie wolne i 
posiadało należytą infrastrukturę. W nocy z 6 na 7 listo-
pada na murach miasta pojawił się „Manifest” zreda-
gowany przez Tadeusza Hołówkę i Stanisława Thugutta, 
a następnego dnia oficjalnie proklamowano utworzenie 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z 
premierem Ignacym Ewarystem Daszyńskim na czele. 

Powstanie rządu ludowego dało początek kampanii 
prasowej, w którą włączyły się wszystkie gazety wycho-
dzące wówczas w Lublinie. Przychylny socjalistom 
„Dziennik Lubelski” wydrukował treść manifestu ob-
wieszczającego przejęcie steru władzy przez chłopów i 
robotników, których wyrazicielem woli miał być odtąd 
Daszyński. W sposób zgoła odmienny na utworzenie 
rządu ludowego zareagował narodowy „Głos Lubelski”, 
w którym podkreślano jednostronność polityczną ga-
binetu Daszyńskiego. Natomiast na łamach „Ziemi 
Lubelskiej” eksponowano zbrojny charakter przejęcia 
władzy, opisując rozruchy, do jakich doszło w Lublinie 
w nocy z 6 na 7 listopada, kiedy to uzbrojeni cywile do-
puszczali się dewastacji mienia publicznego. 

  
Program 
Sam manifest był w zasadzie ramowym programem 
politycznym gabinetu Daszyńskiego. Postulowano w 
nim proklamowanie Polskiej Republiki Ludowej, obej-

mującej tereny zamieszkałe przez Polaków, z dostępem 
do wybrzeża morskiego. Ogłoszono likwidację Rady 
Regencyjnej. Zapowiedziano szybkie zwołanie Sejmu 
Ustawodawczego, wyłonionego na podstawie powszech-
nego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjo-
nalnego głosowania. Novum na skalę europejską była 
zapowiedź przyznania czynnego i biernego prawa wy-
borczego wszystkim obywatelom, również kobietom, 
którzy ukończyli 21 lat. 

W kolejnych punktach manifestu deklarowano poli-
tyczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich 
obywateli bez względu na pochodzenie, narodowość 
czy wyznanie. Zagwarantowano wolność sumienia, 
słowa, druku, prawo do zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń 
oraz dopuszczono możliwość tworzenia związków za-
wodowych i organizowania strajków. Zaplanowano 
reorganizację administracji kraju w duchu demokra-
tycznym, powołanie milicji ludowej do utrzymania bez-
pieczeństwa, a w szczególności podjęto decyzję o za-
pewnieniu ludności najpotrzebniejszych artykułów spo-
żywczych, co było najtrudniejszym i niecierpiącym 
zwłoki przedsięwzięciem. Podjęto kwestię donacji i 
majoratów, uznając je za własność państwową, podobnie 
jak lasy prywatne i dawne rządowe. 

Nie pominięto też kwestii socjalnych, zapowiadając 
wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy w przemyśle, 
rzemiośle i handlu. Wstępnie określono także projekty, 
które miały zostać poddane pod głosowanie w przyszłym 
Sejmie Ustawodawczym, m.in. wywłaszczenie i zniesienie 
wielkiej i średniej własności ziemskiej, upaństwowienie 

kopalń, salin, przemysłu naftowego i dróg komunika-
cyjnych. Ponadto postulowano podniesienie statusu 
społecznego robotników poprzez dopuszczenie ich do 
udziału w administrowaniu tych zakładów przemysłowych, 
które z różnych przyczyn nie zostałyby od razu upań-
stwowione. Zapowiedziano stworzenie ustawy umożli-
wiającej konfiskatę majątków powstałych w czasie wojny 
na drodze spekulacji artykułami pierwszej potrzeby. 
Natomiast dla ogółu społeczeństwa, oprócz woli wpro-
wadzenia wspomnianego ośmiogodzinnego dnia pracy, 
bardzo istotne były zapowiedzi ustaw dotyczących 
ochrony pracy, ubezpieczenia od bezrobocia, chorób i 
starości, wprowadzenia powszechnego, obowiązkowego 
oraz bezpłatnego nauczania szkolnego. 

  
Antidotum na bolszewizm 
Program rządu Daszyńskiego zawierał więc postulaty 
radykalnych przemian społecznych i gospodarczych. Z 
tego powodu kontestowany był przez wszystkie, poza 
lewicowymi, ośrodki polityczne. Z drugiej strony, w 
kontekście ówczesnej ekspansji idei komunistycznych, 
warto podkreślić, że Daszyński opowiadał się za modelem 
ustrojowym republiki parlamentarnej, odżegnując się 
od wsparcia komunistycznej rewolucji. Można więc 
postrzegać manifest jako swoiste antidotum na roz-
przestrzeniający się bolszewizm, umożliwiające tonowanie 
ewentualnych nastrojów rewolucyjnych wśród społe-
czeństwa polskiego. 

13 listopada 1918 roku rząd w Lublinie zakończył 
swoją działalność, wydając jeszcze „Dekret o ośmiogo-
dzinnym dniu roboczym” i ustanawiając „Warunki służ-
bowe minimalne dla niższej służby folwarcznej (parob-
ków)”. Chociaż stanowił tylko epizod w procesie odbu-
dowy niepodległości Polski, stworzył program polityczny, 
w którym poruszono wiele istotnych kwestii społecznych, 
oraz był pierwszym rządem w pełni niezależnym od 
władz zaborczych. 

Pomimo starań Józefa Piłsudskiego nie udało się 
utrzymać Daszyńskiego na stanowisku premiera. Po-
czątkowo zastąpił go Jędrzej Moraczewski, który podjął 
się realizacji założeń zawartych w „lubelskim” manifeście. 
Dopiero jednak kolejny gabinet – Ignacego Jana Pa-
derewskiego – został uznany na arenie międzynarodowej 
oraz uzyskał poparcie większego spektrum polskiej 
sceny politycznej. l 
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ył pierwszym z dzielnych” – takich słów 
użył Józef Piłsudski, wspominając poległego 
22 sierpnia 1920 roku kapitana Józefa Mar-
jańskiego. Spośród setek tysięcy żołnierzy i 

oficerów Wódz Naczelny wyróżnił tym zaszczytnym ty-
tułem tylko jednego. Czym zasłużył sobie na takie 
uznanie wodza? 

Józef Marjański był nieodrodnym przedstawicielem 
swojego pokolenia radomiaków. Pokolenia, które wy-
chowane zostało na powstańczych i niepodległościowych 
tradycjach miasta, a w okresie tzw. rewolucji 1905 roku 
doświadczyło siły idei walki o wolność ze znienawidzonym 
rosyjskim zaborcą. To wszystko sprawiło, że młody 
Marjański już jako uczeń szkoły średniej – radomskiej 
„handlówki” szukał sposobności, by dać wyraz swemu 
patriotyzmowi. Działał w szkolnym tajnym kółku nie-
podległościowym i tajnym skautingu. 

Zagrożony represjami, w wieku 18 lat wyjechał do 
Lwowa, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Budowy 
Maszyn Szkoły Politechnicznej. W 1911 roku uczestniczył 
w pierwszym kursie instruktorów skautowych, zorgani-
zowanym we Lwowie. Nie sądził wtedy jeszcze, że 
właśnie wstąpił na drogę, która miała go zaprowadzić 
do grona pierwszych kadr odrodzonego Wojska Pol-
skiego. Tymczasem dalsze wydarzenia potoczyły się la-
winowo. Przez Polski Związek Wojskowy, tajną Armię 
Polską, trafił do Polskich Drużyn Strzeleckich, gdzie w 
1912 roku ukończył kurs podchorążych i został strzelcem 
w 1. kompanii akademickiej. 

  
Na legionowym szlaku 
Gdy wybuchła I wojna światowa, Marjański już w 
sierpniu 1914 roku zaciągnął się do Legionów Polskich, 
gdzie przyjął pseudonim Jan Marski. Szybko dał się 
poznać jako sprawny organizator, cieszący się uznaniem 
wśród kolegów. Nie dziwi zatem fakt, że równie szybko 
awansował. Od sekcyjnego w 3. kompanii 1. Pułku Pie-
choty Legionów w 1914 roku do podporucznika pod 
koniec 1916 roku. Uczestniczył we wszystkich najważ-
niejszych bitwach stoczonych przez I Brygadę Legionów. 
Wszędzie odznaczał się odwagą, trzeźwą oceną sytuacji 
i zdecydowaniem, co miało niebagatelny wpływ na 
morale żołnierzy. Takim zapamiętali go podkomendni 
i koledzy. Michał T. Brzęk-Osiński wspominał, że Mar-
jański „słynął z odwagi, ale i z lekkomyślnej brawury. 
Potrafił na przykład wyjść z okopów w białej koszuli, 
aby opalać się na przedpolu. Brawurowo ściągał na 
siebie wtedy ogień nieprzyjaciela”. 

W 1917 roku Marjański ukończył kurs oficerów pie-
choty, ale jego oficerską karierę przerwał tzw. kryzys 
przysięgowy i internowanie. Po wyjściu na wolność w 
marcu 1918 roku, znów rzucił się w wir konspiracji. Pod 
pseudonimem Marski był komendantem VII Okręgu 
POW w Radomiu. Dysponując ponad 3 tysiącami za-
przysiężonych, stworzył z nich lotne oddziały dywersyjne, 
które wykonywały rozmaite akcje w terenie i w mieście. 
Najbardziej spektakularnym wydarzeniem było zdobycie 
12 października 1918 roku zawrotnej sumy 1,8 miliona 
koron w wyniku napadu na austro-węgierski pociąg po-
cztowy na stacji Bąkowiec koło Dęblina. 

Jednak w historii Radomia Józef Marjański zapisał 
się przede wszystkim zaplanowaniem i przeprowadze-
niem na czele swoich oddziałów brawurowego ataku 
na austriacki garnizon. Stało się to po północy 2 listopada 
1918 roku. Już w ciągu dnia tzw. Komitet Pięciu, tym-
czasowy organ polskich władz w wolnym od okupanta 
Radomiu, ogłosił Marjańskiego komendantem placu 
miasta. Awansowany do stopnia kapitana, w kolejnych 
miesiącach pracował nad utworzeniem lokalnego gar-
nizonu odradzającego się Wojska Polskiego. 

W czerwcu 1919 roku, gdy walki o granicę wschodnią 
przybierały na sile, otrzymał przydział do 5. Pułku Pie-
choty Legionów, a dwa miesiące później przejął dowo-
dzenie nad 2. kompanią w swym macierzystym 1. Pułku 
Piechoty Legionów. 

Za swoje zasługi na froncie litewsko-białoruskim 
kpt. Marjański otrzymał stanowisko dowódcy I batalionu 
1. Pułku Piechoty Legionów i wiosną 1920 roku wziął 
udział w wyprawie na Kijów. Podczas odwrotu z Ukrainy 
wykazał się talentem dowódczym. Pod Boryspolem, 
Borodzianką, Równem batalion kapitana torował drogę 
odwrotu całej I Brygady Piechoty, potem toczył walki 
osłonowe nad Styrem, umożliwiając wycofanie się sił 
3. Armii na linię Bugu. 

  
Strzał z okna 
Podczas kontrofensywy armii polskiej znad Wieprza 
1.  Pułkowi Piechoty Legionów przypadło zadanie 
zajęcia Białegostoku. 22 sierpnia o świcie I batalion 
brawurowym atakiem złamał obronę bolszewików i 
zajął miasto. Jednak kilka godzin później Polacy stawić 
musieli czoło siłom dwóch sowieckich armii, które 
uchodząc na wschód, rozpoczęły przebijanie się przez 
Białystok. Walka szybko zamieniła się w chaotyczne 
starcia. Kapitan Marjański uwijał się pomiędzy poste-
runkami, próbując koordynować działania porozrywanej 
obrony. W pewnym momencie bolszewicy zagrozili 
ewakuującemu się sztabowi brygad. Kapitan z grupą 
pośpiesznie zebranych żołnierzy kontratakował i po-
wstrzymał nieprzyjaciela. Były to jednak jego ostatnie 
chwile. 

Niedługo potem u zbiegu ulic Warszawskiej i Pałacowej 
doszło do wydarzenia, które tak oto opisał ppor. Bro-
nisław Kencbok: „Biegniemy ulicą Warszawską. Mar-
jański! Biegnie nam naprzeciw z rewolwerem w ręku, 
krzyczy coś. Skąd tu się wziął? Dlaczego biegnie w tę 
stronę? Pewnie nie wie, że miasto opanowane już jest 
przez bolszewików, że są tuż za mną, że otworzą ogień. 
Róg ulic – każę zająć stanowiska. Sam biegnę do 
kapitana, a na jego krzyk – co robię? – odpowiadam, 
pokazując ręką karabin, że zajmuję stanowisko. Łomot 
serii maszynki spoza mnie wstrząsnął względną wtedy 
ciszą ulicy, a jednocześnie dojrzałem błysk strzału z są-
siedniego okna. W rozbiegu zrobiłem jeszcze parę 
kroków ku miejscu, gdzie stał Marjański… Gdzie stał, 
bo leży oto na ziemi zbroczony krwią płynącą z piersi i 
głowy… Nachylam się. Nie żyje! Przez chwilę patrzę 
na gasnące oczy… Nie żyje”. 

Informacja o strzale z okna wzbudziła podejrzenie, 
że kpt. Józef Marjański nie zginął z ręki rosyjskiego 
bolszewika, a miejscowego komunisty. Bolszewicy mieli 
w mieście swoich zwolenników wśród proletariatu ży-
dowskiego i polskiego oraz lewicowo-radykalnej inteli-
gencji. Kto strzelał do kpt. Marjańskiego, tego nie do-
wiemy się już nigdy. 

Ciało bohaterskiego kapitana spoczęło najpierw w 
Białymstoku, a potem sprowadzono je do Radomia, 
gdzie 7 września 1923 roku odbył się uroczysty pogrzeb 
z udziałem tysięcy radomian, towarzyszy broni z Le-
gionów, kolegów z radomskiej PPS oraz pogrążonej w 
rozpaczy żony i trzyletniej córeczki. Kapitan Józef Mar-
jański został awansowany pośmiertnie do stopnia majora 
i odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Nie-
podległości i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. l
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Kapitan Józef Marjański – bohater wolnego Radomia

B

Zaplanował i poprowadził  
na czele swoich oddziałów 

brawurowy atak na austriacki 
garnizon w Radomiu.  

Stało się to po północy 
2 listopada 1918 roku 

PRZEMYSŁAW 
BEDNARCZYK

Autor jest twórcą 
programów, 
filmów i widowisk 
historycznych.

Pierwszy z dzielnych

Komendant VII Okręgu 
POW w Radomiu  
Józef Marjański 
(siedzi drugi od lewej) 
i jego podkomendni
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śród polskich patriotów sercem oddanych 
sprawie wolności Ojczyzny byli też księża. 
Niektórzy pełnili funkcje kapelanów w 
armiach zaborców lub w Legionach Pol-

skich. Jednym z nich był ks. Dominik Ściskała. Lu-
belski Oddział IPN właśnie wydał jego pamiętniki. 

W listopadzie 1918 r. ks. Dominik Ściskała był 
bezpośrednim świadkiem przejęcia władzy w Ra-
domiu z rąk Austriaków w drodze lokalnego zamachu 
stanu przez działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Radom jako pierwsze miasto w Królestwie Polskim 
już 2 listopada 1918 r. proklamował niepodległość, 
ale przejęcie władzy przez ugrupowania lewicowe 
poważnie zaniepokoiło środowiska związane z Na-
rodową Demokracją. 3 listopada 1918 r. odbyła się 
przysięga wojska i urzędników na wierność rządowi 
polskiemu. Wzięło w niej udział także duchowień-
stwo, w tym i ks. Ściskała, pełniący w tamtym czasie 
w Radomiu funkcję kapelana austro-węgierskiej 
komendy powiatowej. 
 
Na wojennych frontach 
Do wojska ks. Ściskała trafił w drugim roku I wojny 
światowej jako poddany cesarza austro-węgierskiego. 
Pochodził ze Śląska Cieszyńskiego, urodził się w 
1887 r. w Końskiej (obecnie w granicach Trzyńca w 
Republice Czeskiej). Po ukończeniu seminarium du-
chownego w 1910 r. był wikariuszem w kilku parafiach, 
od 1913 r. – w Jabłonkowie. Zaangażował się w 
polską działalność narodową w Związku Śląskich 
Katolików, co nie spotkało się z aprobatą reprezen-
tującego interesy niemieckie biskupa wrocławskiego. 
Powołany do austriackiego wojska w marcu 1915 r., 
trafił do szpitali fortecznych w Krakowie, wbrew 
opinii starostwa cieszyńskiego, które uznawało go za 
„politycznie niepewnego” z powodu zaangażowania 
patriotycznego. Z oddaniem pełnił tam posługę dusz-
pasterską wśród chorych i rannych żołnierzy. 

W grudniu 1915 r., po przejściu frontu przez 
Królestwo Polskie, przeniesiono go do komendy 
Obozu Warownego Dęblin opuszczonego przez 
Rosjan. Podczas tej służby został odznaczony dwu-
krotnie austriackim Krzyżem Zasługi dla Duchow-
nych Wojskowych. W Dęblinie zorganizował dusz-
pasterstwo w byłej rosyjskiej cerkwi, którą przysto-
sował do potrzeb katolików. Brał udział w ekshu-
macjach poległych żołnierzy, prowadzonych na te-
renach przyfrontowych, i uczestniczył w tworzeniu 
cmentarzy wojskowych. 
 
Pierwsze dni wolności 
W sierpniu 1918 r. został przeniesiony do Radomia 
do austro-węgierskiej komendy powiatowej. Gdy w 
początkach listopada 1918 r. Polacy przejęli władzę 
w mieście z rąk okupantów, przeszedł do formujących 
się polskich oddziałów. 3 listopada, w dniu przysięgi 
wojska na wierność rządowi polskiemu, wygłosił 
płomienne przemówienie w kościele Opieki NMP. 

Kazania tego słuchała Maria Walewska, działaczka 
społeczna, ziemianka, która tak opisała swoje wra-
żenia: „Po nabożeństwie kazanie wygłosił ks. Dominik 
Ściskała. Był to Ślązak. Chodził w sutannie, ale 
także w wojskowym szynelu i wojskowym »szkopku« 
na głowie. Miał miłą, łagodną twarz, rozumne oczy 
i serce dobrego Polaka. Dobrym mówcą właściwie 
nie był. Może trochę przeszkadzała mu twarda 
śląska mowa, ale mówił bez górnolotnych frazesów, 
z takim żarliwym przekonaniem o prawdzie wypo-

wiadanych słów, że łatwo porywał słuchaczy. Na 
tym uroczystym dziękczynnym nabożeństwie w dniu 
3 listopada 1918 r. wszyscy słuchali go z przejęciem, 
bo chyba z ambony wyrażał to, co wszyscy przybyli 
do kościoła czuli z głębi swych serc. Toteż gdy 
mówca wezwał obecnych do złożenia przysięgi na 
wierną służbę Ojczyźnie, wszystkie ręce podniosły 
się do góry, a wypowiadane słowa jak grom huczały 
w murach świątyni”. 

Kilka dni później, 7 listopada 1918 r., w Lublinie 
powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Zdołał on 
przejąć kontrolę nad częścią Królestwa Polskiego 
okupowaną przez Austro-Węgry, w tym nad Rado-
miem. Ponieważ przysięga dopiero co złożona przez 
wojsko dotyczyła wierności rządowi warszawskiemu, 
funkcjonującemu pod auspicjami Rady Regencyjnej, 
teraz nowa władza zarządziła jej powtórzenie na 
rzecz rządu lubelskiego. A że rząd ten miał program 
lewicowy, duchowieństwo zbojkotowało uroczystość, 
wskazując na brak społecznej legitymacji nowej 
władzy i jej pośrednio „bezbożny” charakter (chodziło 
o projekt wprowadzenia świeckiego nauczania szkol-
nego). „Zresztą z równym prawem – jak pisał 
później w swoich pamiętnikach ks. Ściskała – może 

dziś czy jutro inna grupka ludzi proklamować re-
publikę gdzieś w Pacanowie i ogłaszać jeszcze 
dłuższy program, niemający z wolą ludu i z duchem 
Polski nic wspólnego”. Duchowny odmówił więc  
9 listopada odebrania przysięgi od żołnierzy na tym 
samym placu co poprzednio i dla uniknięcia aresz-
towania zgłosił wystąpienie z wojska. Uwolniony w 
ten sposób od podległości służbowej względem 
nowej władzy, całą swoją charyzmę włączył w jej 
zwalczanie, traktując walkę z wpływami socjalis-
tycznymi jako troskę o kształt przyszłej Polski. 

Ponieważ podczas składania przysięgi na wierność 
rządowi lubelskiemu w dniu 9 listopada wytknięto 
publicznie bojkot duchowieństwa, ks. Ściskała po-
stanowił w kościele wyjaśnić swoje stanowisko, co 
doprowadziło go do konfrontacji z nową władzą. 
„Wszyscy, którym kazano przysięgać wczoraj – 
mówił – złożyli już przysięgę w niedzielę 3 listopada. 
Przysięga złożona raz wobec tego samego jedynego 
Boga, na tę samą jedną Polskę, obowiązuje bez 
względu na to, jaki w Polsce będzie rząd. Komu i 
przed kim złożył przysięgę rząd lubelski? Skąd 
uzurpuje sobie prawo zmuszania drugich do tego, 
czego sam nie robi?”. Duchowny ostro wypowiedział 
się także o komisarzu rządu lubelskiego na powiat 
radomski Aleksym Rżewskim, któremu zarzucił 
korupcję. 
 
Przeciwko lewicy 
Historycy bardziej łaskawie, niż to uczynił ks. 
Ściskała, ocenili po latach krótki epizod działalności 
rządu lubelskiego – jako ważny etap na drodze do 
odzyskania niepodległości. Niemniej jednak ta 
lokalna historia pokazuje, że w okresie odradzania 
się państwa polskiego ścierały się ze sobą różne 
programy i różne wrażliwości – i nie sposób tego 
dzisiaj pomijać. Temperament polityczny ks. Ściskały 
– zwolennika Narodowej Demokracji – był tak wy-
razisty, że biskup sandomierski chciał go zatrzymać 
w Radomiu, mieście znanym w zaborze rosyjskim z 
wpływów lewicowych. Zatrudnił go więc w jednym 
z kościołów, gdzie wygłaszał bardzo emocjonalne 
antysocjalistyczne przemówienia. Mówił np., że so-
cjaliści „chcą naukę katolicką zniszczyć, bo to ona 
każe człowiekowi swe złe skłonności przełamać. 
Oni zaś pozwalają na wszystko, co się ludziom po-
doba”. Równie mocne słowa ks. Ściskała wypowiadał 
na wiecach i spotkaniach podczas kampanii wyborczej 
do Sejmu w styczniu 1919 r., agitując przeciwko 
ugrupowaniom lewicowym. 

Działalność ks. Ściskały była podyktowana jego 
głębokim wewnętrznym przekonaniem o szkodli-
wości socjalizmu dla ducha Narodu. Stanowiła też 
przygotowanie do pracy agitacyjnej na Śląsku Cie-
szyńskim, gdzie pełnił później funkcję sekretarza 
Głównego Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie. 
Zmarł 4 maja 1945 r. jako proboszcz parafii Opieki 
NMP w Radomiu. Jego pamiętniki są ważnym 
świadectwem zaangażowania patriotycznego pol-
skiego duchowieństwa. l 

Z ziemi śląskiej do Polski
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Księdza Dominika Ściskały droga do niepodległości

W

Ksiądz Dominik Ściskała 
traktował swoją walkę 

z wpływami socjalistycznymi 
jako troskę o kształt 

przyszłej Polski

Ks. Dominik Ściskała 
(1887-1945)

KS. DR   
SZCZEPAN  
KOWALIK 
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