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Streszczenie. Wydarzenia w Lublinie w okresie kwiecie –maj 1926 r. mia y wymiar lokalny, ale 

doskonale obrazuj  ogólnokrajowe problemy. W kwietniu dosz o do star  bezrobotnych, zaagito-

wanych przez komunistów, z policj  pod Magistratem, co by y rozpaczliw  prób  zwrócenia 

uwagi rz dz cych na brak pracy i zwi zan  z tym n dz  cz ci spo ecze stwa. Zaj cia zako czy y

si  niepomy lnie dla demonstruj cych, ale pokaza y potencja  i si  t umu zdolnego do najbardziej 

radykalnych rozwi za . Podczas kolejnego istotnego w yciu Lublina wydarzenia ponownie si

sprawcz  okaza o si  spo ecze stwo miasta. Jednak w maju, podczas zamachu stanu dokonanego 

przez Józefa Pi sudskiego i jego zwolenników, dosz o do wyst pie  spo ecznych, na które nie 

mia a wp ywu przynale no  do konkretnej grupy spo ecznej. Ponownie jednak t um pokaza  sw

si  i mo liwo ci staj c do konfrontacji z legalnymi w adzami miasta. Tym razem nie chodzi o

bynajmniej o przej cie czy opanowanie konkretnego budynku, ale o wyra enie poparcia dla idei 

sanacji moralnej marsza ka Pi sudskiego. 

S owa kluczowe: przewrót majowy, Lublin w 1926 r., prasa lubelska w dwudziestoleciu, bezro-

botni

Pocz tek 1926 r. wi za  si  z szeregiem k opotów zwi zanych ze sprawami 

politycznymi i gospodarczymi, które prze ywa a Polska. Nasilaj cy si  kryzys 

w onie rz du Aleksandra Skrzy skiego nie sprzyja  intensyfikowaniu wysi ków 

do walki z bezrobociem, naprawy pa stwowych finansów czy poprawy poziomu 

ycia obywateli. Rz d by  niestabilny, gdy  ustawicznie krytykowa a go zarów-

no opozycja, jak i wspó tworz ce partie. Ministrowi skarbu Jerzemu Zdziechow-

skiemu zarzucano przy tym, e „wywo a  w kraju uczucie zupe nej beznadziej-

no ci, rozj trzy  klas  robotnicz , rozj trzy  pracowników pa stwowych”1.

W tym okresie w Lublinie sytuacja robotników i bezrobotnych przedstawia a

si  niezwykle niekorzystnie. Ogó em na koniec stycznia 1926 r. z tytu u utraty 

pracy notowano 3390 bezrobotnych, w tym 2863 zarejestrowanych, spo ród

                                                          
1 „Robotnik”, nr 97(2897), 9 IV 1926, s. 2.  
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których 575 pobiera o zasi ek2. W kwietniu liczba ta osi gn a 7290 osób3. Ob-

razu tragedii dope nia  brak pieni dzy w kasie miejskiej, co mia o wp yw na 

wstrzymanie w pocz tkach marca przez Magistrat zatrudniania bezrobotnych 

przy robotach miejskich. Post puj ca pauperyzacja tej w a nie warstwy spo ecz-

nej grozi a daleko id cymi konsekwencjami w wypadku nierozwi zania ich pro-

blemów. Z powagi sytuacji zdawa  sobie spraw  starosta lubelski Adolf Krauze, 

który w marcu 1926 r. poleci  Policji Pa stwowej (PP) obserwacj  nastrojów 

i przejawów agitacji wywrotowej w ród bezrobotnych. Ponadto 3 kwietnia 

1926 r. poleci  on utrzymanie pogotowia policyjnego w dniach wi tecznych 

oraz cofn  urlopy funkcjonariuszom, a tak e nakaza  utrzymanie rezerwy co 

najmniej czterdziestu policjantów i zaopatrzenie ich w odpowiedni  ilo  rowe-

rów celem usprawnienia obserwacji ulicznej4. Tego samego dnia naczelnik Wy-

dzia u Samorz dowego Urz du Wojewódzkiego Lubelskiego (UWL) Marian 

Szaynowski w zast pstwie wojewody wys a  do starostów województwa lubel-

skiego telefonogramy, w których informowa  o sytuacji ogólnej i mo liwo ci

wyst pie  ludno ci w okresie wi tecznym. Jednocze nie poleca  wydanie odno-

nych zarz dze  gwarantuj cych sprawne dzia anie administracji5. Podobnie 

postrzega  sytuacj  Stanis aw Moskalewski, wojewoda lubelski, który w przed-

dzie wi t wyda  wprawdzie zarz dzenie o utrzymaniu pogotowia policyjnego, 

ale jednocze nie opu ci  miasto, udaj c si  na urlop! 

Konflikt rozpocz  si  6 kwietnia 1926 r., w pierwszym dniu po wi tach 

Wielkiej Nocy. O jego przyczynach pisa a prasa prowincjonalna i ogólnopol-

ska6. By  nieprzygotowanym, samorzutnym i niekontrolowanym wyst pieniem

bezrobotnych. Wskazuje na to chocia by fakt, e w pierwszy i drugi dzie wi t

zarówno Komenda Powiatowa PP, jak i Ekspozytura Policji Politycznej meldo-

wa y staro cie o ca kowitym spokoju w mie cie. Nie zaobserwowano adnych 

przygotowa  do jakichkolwiek wyst pie . 5 kwietnia o godz. 23.00 Eugeniusz 

Kocuper, ówcze nie p.o. naczelnika Wydzia u Bezpiecze stwa UWL informo-

wa  Mariana Szaynowskiego, e w mie cie panowa  ca kowity spokój7.

                                                          
2 Ibidem, k. 8; Józef awnik dowodzi , e w rzeczywisto ci liczba lubelskich bezrobotnych by a

dwukrotnie wy sza. Zob. Idem, Lata wielkiego kryzysu, [w:] Lublin rewolucyjny 1882–1982,

pod red. Z. Ma kowskiego, Lublin 1982, s. 88. 
3 Ibidem, s. 90; Danych tych nie potwierdza wypowied  kierownika Pa stwowego Urz du Po-

rednictwa Pracy (PUPP) Jasi skiego z 10 IV 1926 r., który stwierdzi , i  zarejestrowanych 

bezrobotnych by o w Lublinie 2554, z czego 160 mia o zosta  zatrudnionych przez Ulen & 

Company 12 kwietnia 1926 r., za  775 pobiera o zasi ki. Pozostali pozostawali bez zasi ku.

Zob. Archiwum Pa stwowe w Lublinie (dalej: APL), Urz d Wojewódzki Lubelski (dalej: 

UWL), Wydzia  Spo eczno-Polityczny (dalej: WSP), sygn. 316, k. 19. 
4 Ibidem, sygn. 2411, k. 4. 
5 Ibidem, k. 9. 
6 „Robotnik”, nr 95 (2895), 7 IV 1926, s. 1. 
7 W tym samym telefonicznym meldunku Kocuper donosi , e adnych tendencji do wyst pie

bezrobotnych w dniach nast pnych naczelnik Okr gowego Urz du Policji Politycznej nie prze-

widywa . Zob. APL, UWL, WSP, sygn. 2411, k. 10. 
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Wypadki 6 kwietnia toczy y si  pocz tkowo równolegle w dwóch miejscach. 

Bezrobotni zbierali si  przed budynkiem Pa stwowego Urz du Po rednictwa

Pracy (PUPP) oraz Magistratem. Zaj cia zosta y wywo ane pod PUPP przy ul. 

Ko taja. Endecki „G os Lubelski” nazwa  uczestników tych e „szumowinami, 

obuzami i podmiejsk  andruserj ”8. Sytuacj  wykorzystali przy tym agitatorzy 

komunistyczni, prowokuj c zebranych do zak ócania spokoju i porz dku pu-

blicznego. T um liczy  oko o 300 osób, zachowywa  si  wyzywaj co i agresyw-

nie, a oko o godz. 9.00 zacz  przemieszcza  si  pod Magistrat, gdzie wkrótce 

wewn trz budynku znalaz o si  oko o 150 osób. Na zewn trz za , wg ró nych 

szacunków, przebywa o kolejnych od 250 do 500. Wobec tego starosta Adolf 

Krauze nakaza  nadkomisarzowi Stanis awowi Pisarskiemu, komendantowi po-

wiatowemu PP, wzmocni  obsad  budynku w adz miejskich kolejnymi trzydzie-

stoma policjantami9. Dosz o tak e do wy onienia delegacji spo ród manifestuj -

cych, która mia a prowadzi  rozmowy z Czes awem Szczepa skim, prezyden-

tem miasta. 

Ca a akcja przeprowadzona przez komisarza Stanis awa Skalskiego z du ym 

wyczuciem i rozs dkiem nie przynios a jednak e zmiany sytuacji, albowiem na 

zewn trz t um stale wzrasta , osi gaj c o godz. 12.00 oko o 1000 osób. Okolicz-

no ci  sprzyjaj c  gromadzeniu si  ludzi by o wstrzymanie o godz. 11.00 ruchu 

ko owego na placu okietka, co „G os Lubelski” spuentowa :

chyba po to, eby t um móg  si  zebra , wzrosn , nawi za  kontakt z przywódcami i wreszcie 

spe ni , co mia  do spe nienia: demolowa  gmach, zel y  i pobi  kamieniami policj , za  rozpro-

szy  si  przy pierwszym zdecydowanym ge cie w adzy: rozej  si , nie pozwalam10.

Wybuch agresji spowodowa o przy tym rozgoryczenie i agitacja prowokato-

rów przekonuj cych, e „Prezydent na pewno nie przyjedzie, czas ju  zaczyna

... dzisiaj dobra pora!”11. Po dwóch godzinach, tj. oko o 12.00 t um pocz  for-

sowa  drzwi wej ciowe do Magistratu. Policjanci powstrzymali jednak e napie-

raj cych, a komisarz Stanis aw Skalski wzmocni  obsad  drzwi wej ciowych, 

dolny korytarz oraz wej cia od strony podwórza (Stra y Ogniowej i Pogotowia 

Ratunkowego). Budynek sta  si  „obl on  twierdz ” z „koniem troja skim” 

w rodku, gdzie nadal przebywa o przesz o 150 osób. 

Oko o dwudziestu minut po rozpocz ciu szturmu przyby  prezydent Czes aw 

Szczepa ski, ale t um nadal próbowa  sforsowa  wej cie do Magistratu i to po-

mimo rozpocz cia rozmów (sic!). Atakowano od frontu. Bezrobotnym uda o si

nawet dosta  na balkon, ale zakratowane okna uniemo liwi y wdarcie si  do 

budynku. W tym samym czasie kilkudziesi ciu innych stara o si  sforsowa

                                                          
8 „G os Lubelski”, nr 95, 7 IV 1926, s. 3. 
9 Oddzia  komisarza Stanis awa Skalskiego stanowi  wzmocnienie obsady policyjnej, albowiem 

o godz. 8.40 do Magistratu przyby o 15 policjantów pod dowództwem podkomisarza Kazimie-

rza Sierakowskiego. Zob. APL, Starostwo Powiatowe Lubelskie [1915–] 1919–1939 (dalej: 

SPL), sygn. 150, k. 1. 
10 „G os Lubelski”, nr 95, 7 IV 1926, s. 2, podkre lenia w oryginale. 
11 Ibidem, s. 3. 
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bram  od podwórza. Podczas tych ataków ranny bagnetem zosta  jeden z de-

monstrantów, co spowodowa o rozpocz cie obrzucania kamieniami brukowymi 

lokalu Pogotowia Ratunkowego i Stra y Ogniowej12. Nast pnie oko o 13.20 

zebrany t um rozpocz  obrzucanie kamieniami okien budynku w adz miejskich 

oraz coraz energiczniej napiera  na drzwi wej ciowe, które sforsowano. „G os 

Lubelski” pisa :

Wywalono drzwi. Rozbestwiona t uszcza dotkliwie pobi a dzielnych policjantów: Maciejewskie-

go, Berlina, Ochwata, Foksa i ukasiewicza. Bezzw ocznie zawiadomiono o gro nej sytuacji 

Komend  Powiatow 13.

Powiadomiono równie  starost  lubelskiego, który nakaza  rozproszenie t u-

mu14.

Sytuacja w budynku po wtargni ciu demonstrantów zosta a jednak opanowa-

na dzi ki zdecydowanej postawie policji. Nie dopuszczono przede wszystkim do 

wtargni cia demonstrantów na wy sze kondygnacje, a ponadto na zewn trz

wypchni to tych, którzy wcze niej znajdowali si  na pi trze15. Warto podkre li ,

e oczyszczenie Magistratu zbieg o si  w czasie z szar  oddzia u pi tnastu kon-

nych policjantów pod dowództwem aspiranta Jarnickiego, którzy p azuj c wy-

konali kilka szar  wzd u  placu okietka i doprowadzili do ca kowitego rozpro-

szenia t umu, mimo e ca y czas byli obrzucani kamieniami. W akcji rozprasza-

nia demonstrantów uczestniczy  tak e oddzia  pieszy, któremu uda o si  ca ko-

wicie zabezpieczy  Magistrat16.

Spokój i porz dek przed Magistratem zosta y przywrócone o godz. 13.42, 

kiedy uda o si  ca kowicie usun  demonstruj cych z placu okietka. Z przyle-

g ych ulic protestuj cy zostali usuni ci w ci gu kilkudziesi ciu kolejnych minut. 

Zlikwidowanie zgromadzenia przed budynkiem w adz miejskich i ostateczne 

zaprowadzenie porz dku i spokoju w mie cie nast pi o o godz. 14.30. Zatrzy-

mano 47 uczestników rozruchów17, a bilans pierwszego dnia zaj  w Lublinie to 

sze ciu rannych policjantów, w tym jeden ci ko oraz cztery osoby cywilne 

niebior ce udzia u w demonstracji. O ewentualnych rannych spo ród bezrobot-

                                                          
12 W wyniku tego w lokalu Pogotowia Ratunkowego wybito kilka szyb, a ranny od amkiem szk a

zosta  dyrektor wydawnictwa „Express Lubelski” Franciszek G owi ski. Zob. APL, UWL, 

WSP, sygn. 316, k. 70; „G os Lubelski”, nr 95, 7 IV 1926, s. 3. 
13 Ibidem.
14 APL, UWL, WSP, sygn. 316, k. 64; Starosta zwróci  si  równie  do wojskowego komendanta 

miasta z pro b  o postawienie pod bro  przygotowanego wcze niej oddzia u wojska, który 

w ilo ci 110 o nierzy, 4 oficerów z majorem na czele przyby  wkrótce do Komendy Powiato-

wej Policji Pa stwowej, gdzie ulokowa  si  w podwórzu oczekuj c dalszych rozkazów. Zob. 

ibidem, k. 69–70. 
15 Ibidem, sygn. 2411, k. 23. 
16 „Robotnik”, nr 95 (2895), 7 IV 1926, s. 1. 
17 W ród ach pojawia si  tak e liczba 50. Zob. APL, SPL, sygn. 150, k. 1 i 42; „G os Lubelski”, 

nr 96, 8 IV 1926, s. 3. 
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nych ród a milcz 18, ale przypuszcza  nale y, i  takowi byli. Sukcesem policji 

by o przy tym rozproszenie demonstrantów bez u ycia broni palnej, chocia

w adze staro cia skie, które stara y si  kierowa  ca  akcj  przewidywa y u ycie 

wojska oraz rozproszenie demonstrantów przy u yciu broni palnej, traktuj c

tak  ewentualno  jednak e jako ostateczno .

Opanowanie sytuacji 6 kwietnia 1926 r. nie oznacza o ko ca problemu, 

z czego zdawali sobie spraw  zarówno bezrobotni, jak te  w adze administracyj-

ne. Wzmocniono ilo  posterunków policyjnych w ródmie ciu, obsadzono 

policj  i wojskiem wa niejsze gmachy u yteczno ci publicznej oraz stale dozo-

rowano dzielnice robotnicze. By y to dzia ania uzasadnione, gdy  tego samego 

dnia po po udniu w teatrze „Rusa ka” na zebraniu komunistów omówiono takty-

k  na dzie  nast pny. 

W nocy z 6 na 7 kwietnia do Lublina wrócili wojewoda Stanis aw Moska-

lewski i wicewojewoda dr Stanis aw Bry a19, co w praktyce oznacza o, e prze-

sta  istnie  problem o rodka kierowniczego. Rezultaty sta y si  widoczne ju

w godzinach rannych 7 kwietnia, gdy dosz o do ponownych wyst pie  bezro-

botnych. I tym razem zainicjowanych przed budynkiem PUPP, gdzie wydawano 

numerki zg osze  do pracy. Ponownie dosz o do prowokacji, gdy pad y okrzyki: 

„Uwolni  aresztowanych!” i „Albo wszyscy bezrobotni niech pójd  do pracy, 

albo nikt!”20. Reakcja policji by a natychmiastowa. W rejon ulicy Ko taja skie-

rowano oddzia y pieszy i konny, ale w tym czasie bezrobotni przemie cili si  ju

pod Magistrat. Policja przyst pi a do dzia ania szybko i zdecydowanie. O godz. 

10.05 oddzia  konny rozpocz  szar  na zebrany przed Magistratem t um i po 

kilku minutach rozproszy  go, przy wydatnym wsparciu policji pieszej uzbrojo-

nej w karabiny z odkrytymi bagnetami. 

Wydarzenia z 7 kwietnia 1926 r. przybra y zupe nie inny obrót ni  w dniu 

poprzednim g ównie z powodu zdecydowanej postawy w adz administracyj-

nych. Komuni ci próbowali wprawdzie nawo ywa  w ród robotników do prze-

rwania pracy i poparcia bezrobotnych, ale agitacja ta nie znalaz a zrozumienia 

i pos uchu w ród mieszka ców miasta, którzy – zm czeni wydarzeniami ostat-

nich dwóch dni – nie zareagowali. Wojewoda Stanis aw Moskalewski, który 

osobi cie kierowa  akcj  stan  na wysoko ci zadania i w bardzo krótkim czasie 

                                                          
18 Stanis aw Krzyka a stwierdzi  lakonicznie, e po obu stronach byli ranni, nie podaj c przybli o-

nej ich liczby. Zob. Idem, Stosunki spo eczno-polityczne w Lublinie w latach 1921–1939, [w:] 

Dzieje Lublina, pod red. S. Krzyka y, t. II, Lublin 1976, s. 155; Józef awnik poda , e policja 

rani a 7 osób. Zob. Idem, op. cit., s. 90; W dniu 11 IV 1926 r. rannych policjantów przebywaj -

cych w szpitalu w. Jana Bo ego odwiedzili wojewoda Stanis aw Moskalewski, starosta Adolf 

Krauze oraz przedstawiciele komendanta wojewódzkiego PP. Zob. „G os Lubelski”, nr 101, 

13 IV 1926, s. 2. 
19 Ibidem, nr 96, 8 IV 1926, s. 3; Redakcja „Ziemi Lubelskiej” poda a natomiast, e dr Stanis aw

Bry a powróci  do Lublina dopiero w nocy z 7 na 8 kwietnia 1926 r. Zob. „Ziemia Lubelska”, 

nr 78, 10 IV 1926, s. 3. 
20 Ibidem, nr 76, 8 IV 1926, s. 2. 
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opanowa  sytuacj  poprzez trafne i zdecydowane decyzje. Z postawionych zada

równie dobrze wywi zali si  policjanci.

W Lublinie sukcesywnie post powa o uspokojenie sytuacji. Po po udniu nie 

odnotowano oznak napi cia z godzin przedpo udniowych. Policja, aby nie two-

rzy  wra enia „obozu warownego”, ci gn a z Krakowskiego Przedmie cia 

posterunki piesze. Jedynie przed Magistratem zdecydowano si  na pozostawie-

nie patrolu policyjnego. Praca w urz dach publicznych przebiega a normalnie. 

Dnia nast pnego nie dosz o do adnych wyst pie  i ekscesów. Wzmocnione 

patrole policyjne poruszaj ce si  w ródmie ciu uniemo liwia y gromadzenie 

si  przechodniów.

W nast pnych dniach spo ecze stwo Lublina wykazywa o zdecydowanie pa-

sywn  postaw . Przygotowywano natomiast obchody wi ta 1 maja, które we-

d ug niektórych dzia aczy lewicowych mia y sta  si  wst pem do zamachu stanu 

przeprowadzonego przez Józefa Pi sudskiego21. Trudno by o oceni  jego praw-

dopodobie stwo, ale nie ulega o w tpliwo ci, e zaplanowane manifestacje ro-

botnicze mog yby przerodzi  si  w paramilitarne oddzia y gotowe pod sztanda-

rem sanacji moralnej przej  w adz  w ca ym kraju. Oparcie zamachu na ruchu 

robotniczym nios o jednak ryzyko niekontrolowanej rewolucji spo ecznej, której 

wzorce a  nadto widoczne by y w ZSRS. Ryzyko pot gowane by o dodatkowo 

dzia alno ci  komunistów spod znaku Komunistycznej Partii Polski (KPP). Re-

agowa a Polska Partia Socjalistyczna (PPS), zastanawiaj c si  14 kwietnia 

1926 r., czy wspólny pochód z KPP by  zasadny. Po dyskusji uznano, e nie!22.

Pomimo to w lubelskiej PPS nadal szczegó owo analizowano sytuacj , obawia-

j c si  zdominowania pochodu 1-majowego przez komunistów, a przez to do-

starczenia pretekstu do rozproszenia przez policj  za ich antypa stwowe wyst -

pienia. Postanowiono utworzy  milicj  z zadaniem czuwania nad porz dkiem

i niedopuszczeniem do pochodu komunistów23. Ustalenia te potwierdzono 

                                                          
21 A. Czubi ski, Przewrót majowy 1926 roku, Warszawa 1989, s. 152; O tym: W. W adyka, 

W obronie demokracji (1927), [w:] Pierwsze maje, pod red. A. Garlickiego, Warszawa 1984, 

s. 174–180. 
22 Decyzj  tak  powzi to, mimo e wp ywy komunistów w tym okresie by y w ród robotników 

znaczne. Znalaz o to m.in. odzwierciedlenie w sprawozdaniu kierownika Ekspozytury Policji 

Politycznej w Lublinie za miesi c kwiecie  1926 r., który stwierdzi , e robotnicy fabryczni, 

g ównie metalowcy, a tak e rzemie lnicy nie mieli zaufania do PPS i dlatego opowiadali si  za 

ruchem komunistycznym, chocia  zdawali sobie spraw  z tego, e w adze administracyjne nie 

dopuszcz  do zorganizowania przez nich pochodu. Podobne stanowisko zajmowali tak e kole-

jarze, mimo e Zarz d ZZK przygotowywa  si  do wyst pienia pod w asnymi sztandarami we-

spó  z PPS. Natomiast w ród pracowników firmy Ulen & Company rozwijali komuni ci szero-

k  akcj  propagandow , agituj c za przerwaniem pracy w dniu 1 maja i zgromadzeniem si

przed Magistratem celem dania podwy ki p ac. Zob. APL, UWL, WSP, sygn. 317, k. 328. 
23 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Wewn trznych dop ywy (dalej: 

MSW-dop ywy), sygn. 1057, k. 8; APL, Ekspozytura Policji Politycznej w Lublinie [1921–] 

1924–1926 (dalej: EPPL), sygn. 57, k. 18. 
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18 kwietnia 1926 r.24 „G os Lubelski” pisa  jednak, e socjali ci „b d  demon-

strowa  si , która ma zgubi  pa stwo, a kraj pogr y  w n dzy. Pójd  z komu-

nistami, którzy co dzie  knuj  zamachy na Pa stwo – przeciw Pa stwu, na zgu-

b  interesów Narodu”25. Poczyna  komunistów obawia a si  nie tylko PPS, ale 

równie  w adze administracyjne26, którym uda o si  jednak e 30 kwietnia zli-

kwidowa  lubelsk  organizacj  KPP, co w znacz cy sposób wp yn o na os a-

bienie dzia alno ci partii27.

Przeciwko obchodom wi ta robotniczego protestowa a natomiast prawica, 

której lokalny organ prasowy wzywa :

Polacy miasta Lublina! W dniu 1-szym maja dzieci, kobiety s abe, m czy ni s abi i zaj czego 

ducha niech siedz  w mieszkaniach. Ale ci Obywatele, którzy czuj  w sobie si  i dzielno , któ-

rzy chc  Polski wielkiej i w asnej, niech t umnie wyst pi  na miasto i niech sw  mas  i postaw

udaremni  wyst py przeciwpa stwowe i zadokumentuj , e Lublin by , jest i b dzie miastem 

szczerze narodowym i polskim28.

Ta eskalacja napi cia spowodowa a, e w adze wojskowe 30 kwietnia zorga-

nizowa y próbn  defilad , która al. Rac awickimi i Krakowskim Przedmie ciem 

przesz a na plac Katedralny. Przemarsz by  prób  generaln  przed uroczysto-

ciami 3 maja, ale s u y  mia  tak e zademonstrowaniu, i  w przypadku jakich-

kolwiek wyst pie  wojsko zdecydowane by o zaprowadzi  porz dek w mie-

cie29.

Dzie  1 maja w Lublinie mia  spokojny przebieg. Pochód PPS odby  si  bez 

zak óce , a ex post zaistnia y spór dotyczy  liczby uczestników. Organizatorzy 

szacowali j  na kilka tysi cy, podczas gdy prasa narodowa na 200–300 osób. 

Natomiast UWL szacowa  j  na oko o 600. KPP pochodu nie zorganizowa a

                                                          
24 APL, SPL, sygn. 114, k. 51; W konferencji uczestniczy o 60 osób z ca ego województwa lubel-

skiego. Nieobecni byli jedynie delegaci z Che ma, Janowa Lubelskiego i Pu aw. Zob. APL,  

EPPL, sygn. 57, k. 21. 
25 „G os Lubelski”, nr 118, 30 IV 1926, s. 2. 
26 21 IV 1926 r. minister spraw wewn trznych W adys aw Raczkiewicz przes a  do wojewodów 

i komisarza rz du na miasto sto eczne Warszaw Instrukcj  w sprawie 1-ego maja 1926 r.,

w której podawa  m.in.: „Wed ug ostatnich dyrektyw Kominternu komuni ci nie b d  w zasa-

dzie urz dzali w asnych obchodów, lecz za wszelk  cen  b d  d yli do opanowania pochodów 

i demonstracji urz dzanych przez inne ugrupowania robotnicze, a przede wszystkim przez PPS 

i NSPP [Niezale na Socjalistyczna Partia Pracy – M.S.], maj c na celu przeobra enie tych po-

chodów w demonstracje o charakterze antypa stwowym i antyspo ecznym, wzgl dnie do wy-

wo ania ekscesów i zaburze  ulicznych, wyzyskuj c pewne podniecenie istniej ce w ród robot-

ników, a specjalnie w ród bezrobotnych”. Konkluduj c stwierdzi : „Wobec takiego stanu rzeczy 

nale y si  liczy  z faktem, i  mo e doj  do powa niejszych star  mi dzy poszczególnymi gru-

pami demonstrantów”. Zob. AAN, MSW-dop ywy, sygn. 1057, k. 8. 
27 APL, EPPL, sygn. 56, k. 171; Emil Horoch, analizuj c ten okres dzia alno ci lubelskiej KPP, 

stwierdzi  jedynie nader enigmatycznie, e „od maja do listopada 1926 r. okr gowa organizacja 

lubelska by a zupe nie zdezorganizowana”. Zob. Idem, Komunistyczna Partia Polski w woje-

wództwie lubelskim w latach 1918–1938, Lublin 1993, s. 266.
28 „G os Lubelski”, nr 118, 30 IV 1926, s. 2. 
29 Ibidem, nr 119, 1 V 1926, s. 2. 
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z uwagi na rozbicie organizacji, niech  PPS i spo ecze stwa miasta. Odmienny 

przebieg mia  pochód ydowskiego Bundu i Zukunftu, albowiem jego uczestni-

cy, bez zgody w adz administracyjnych, skierowali go do ródmie cia, gdzie na 

ul. Nowej zostali zaatakowani przez bojówki Stra y Narodowej. Przy ca kowitej 

bierno ci policji dowodzonej przez aspiranta Ludwika Krajewskiego bojówki 

narodowe pobi y ydów30. Zaznaczy  wypada, e dok adne odtworzenie zdarze-

nia nie jest mo liwe, albowiem ród a ró nie podaj  jego przebieg31.

Niew tpliwie dzie  1 maja 1926 r. spo ecze stwo Lublina przyj o bardzo 

spokojnie, nie anga uj c si  w przewa aj cej mierze w jego uczczenie. Nie bez 

znaczenia by a przy tym propaganda prasy endeckiej, która dowodzi a, e by  to 

„zwyk y dzie  pracy, zm cony chwilowo prowokacyjnym wyst pieniem komu-

nizuj cego ywio u ydowskiego z [ul.] Lubartowskiej”32.

Pomimo zako czenia do godzin popo udniowych zaplanowanych manifesta-

cji dosz o w mie cie do ekscesów33. Nie dosz o natomiast do przewidywanej 

przez niektórych rewolucji, gdy  Józef Pi sudski, postrzegany w ówczesnej Pol-

sce jako jedyny zdolny do takiego czynu cz owiek, nie uczyni  nic, co mog oby 

zapocz tkowa  rewolt .

Odmienny przebieg mia y natomiast uroczysto ci 3 maja. Przebieg y one 

spokojnie z zachowaniem oficjalnego harmonogramu, którego g ównym ele-

mentem by a parada 8. PPLeg., policji oraz organizacji paramilitarnych i spo-

ecznych na Krakowskim Przedmie ciu34. Kierownik Ekspozytury Policji Poli-

tycznej w Lublinie w telefonogramie do Okr gowego Urz du Policji Politycznej 

w Lublinie pisa :

                                                          
30 „Ziemia Lubelska”, nr 98, 5 V 1926, s. 3. 
31 „G os Lubelski” poda  zupe nie odmienn  wersj  wydarze , wg której to w a nie uzbrojeni 

w pa ki i kamienie ydzi sprowokowali Polaków. W wyniku starcia pochód zosta  rozproszony, 

ale kilkana cie osób odnios o lekkie obra enia, a kilka ci sze. Zob. „G os Lubelski”, dodatek 

nadzwyczajny, nr 120, 1 V 1926, s. 1; Jeszcze inn  wersj  wydarze  poda Komunikat urz do-

wy, wg którego: „Uczestnicy pochodu ydowskiego zauwa ywszy wywiadowców policji, za-

atakowali ich, w rezultacie czego wywiadowcy Szpejda Marian i Feldman Henryk, oraz akade-

mik Uniwersytetu Lubelskiego Post pski Edmund zostali przez uczestnika pochodu yda pobi-

ci, jak si  w nast pstwie okaza o pa k  gumow . Oburzona publiczno  zareagowa a na t  na-

pa  ze strony uczestników pochodu ydowskiego i pobi a laskami Grynwalda Jankla i drugie-

go osobnika, którego nazwisko nie zosta o ustalone”. Zob. „G os Lubelski”, dodatek nadzwy-

czajny, nr 120, 1 V 1926, s. 1; Szerzej o tym: Pierwszomajowa kl ska mi dzynarodówki, „G os

Lubelski”, nr 120, 2 V 1926, s. 7. 
32 Ibidem.
33 Zob. „Ziemia Lubelska”, nr 98, 5 V 1926, s. 3 oraz „G os Lubelski”, nr 122, 5 V 1926, s. 2. 
34 Jedna z gazet donosi a, e „mimo skromnych rozmiarów obchodu, mimo ci kich obecnych 

czasów – [obchodzono 3 maja – M.S.] uroczy cie, powa nie i weso o. Spo ecze stwo odczu o

i zrozumia o wielk  ide  uroczysto ci przez powa ny i patriotyczny nastrój zadokumentowa o

raz jeszcze, e w sercach kipi ar ukochania tego co pi kne i wznios e, e potrafili uczci  wiel-

kie czyny przodków, e mi o  Ojczyzny i jej pot ga to pierwsze przykazanie Polaka”. Zob. 

„G os Lubelski”, nr 121, 4 V 1926, s. 2. 
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Zg aszam Panu Naczelnikowi, e obchód 3-go Maja w Lublinie odby  si  spokojnie. W obchodzie 

bra o udzia  oko o 6-ciu tysi cy ludzi. Nastrój w ród bior cych udzia  w obchodzie by  podnios y

i nader uroczysty35.

Dziewi  dni pó niej w Warszawie dzia ania Józefa Pi sudskiego i jego zwo-

lenników doprowadzi y do zamachu stanu, a w konsekwencji do obalenia legal-

nego rz du i przej cia w adzy pod has ami sanacji moralnej. W Lublinie wa -

nym o rodku administracyjnym, przemys owym i wojskowym wydarzenia 

w stolicy by y „konsumowane” z kilkugodzinnym opó nieniem, ale nie by y

kopi  sto ecznych. 

12 maja by  normalnym dniem pracy. Niemniej jednak oko o po udnia zanie-

pokojeni sytuacj  w Warszawie mieszka cy Lublina pocz li indagowa  redakcje 

miejscowych pism o bardziej szczegó owe informacje. Wobec braku tych e

zacz o narasta  poczucie niepewno ci, szczególnie, e w adze administracyjne 

nic o sytuacji w Warszawie nie wiedzia y36. Ponadto w adze wojewódzkie na o-

y y swoist  cenzur  na redakcje „Expressu Lubelskiego” i „Ziemi Lubelskiej”, 

zakazuj c Urz dowi Telefonicznemu czenia ich ze stolic . Znamienne, e po-

lecenie to nie dotyczy o „G osu Lubelskiego”37, a zastanawiaj ce, e nie zablo-

kowano po cze  z Warszawy, dzi ki czemu redakcja „Expressu Lubelskiego” 

uzyska a wiadomo , e nast pi  „Zamach na Sulejówek... Rembertów. Marsz 

na Warszaw ...”38.

By y to pierwsze informacje, jakie nap yn y ze stolicy do Lublina. Wywo a-

y ogromne zainteresowanie, gdy  coraz bardziej stawa o si  oczywiste, i  to, co 

jeszcze kilka dni wcze niej gazety prawicowe okre la y mianem „burdy”, 

w rzeczywisto ci przerodzi o si  w bunt przeciwko legalnym w adzom pa -

stwowym. Wszystkie dzienniki lokalne wyda y natychmiast dodatki nadzwy-

czajne, przedrukowuj c za Agencj  Wschodni  komunikat rz dowy39. Gazety 

lewicowe tekst ten uzupe ni y w asnym komentarzem utrzymanym w tonie od-

miennym od oficjalnego. Spowodowa o to interwencj  Starostwa Powiatowego, 

które skierowa o na ul. Ko ciuszki oddzia  policjantów z poleceniem skonfisko-

                                                          
35 APL, EPPL, sygn. 47, k. 3. 
36 Oko o godz. 13 do redakcji „Expressu Lubelskiego” zatelefonowa  urz dnik Starostwa Powia-

towego z poleceniem starosty Adolfa Krauzego: „– Gdyby cie panowie mieli jakie wiadomo ci 

z Warszawy i chcieli wyda  dodatek nadzwyczajny, to prosz  nie czy cie tego bez porozumie-

nia ze mn  [...] bo mam polecenie konfiskowa ”. Zob. „Express Lubelski”, 17 V 1926, s. 4. 
37 „Ziemia Lubelska”, nr 105, 13 V 1926, s. 1. 
38 „Express Lubelski”, 17 V 1926, s. 4. 
39 G osi  on: „Szerzona od d u szego czasu przez spiskowców i burzycieli adu i porz dku zbrod-

nicza agitacja w ród wojska spowodowa a smutne nast pstwa. Kilka oddzia ów wojskowych 

z niektórych powiatów z okolic Rembertowa, podnieconych fa szywymi pog oskami i rozkaza-

mi, da o si  poci gn  do z amania dyscypliny i wyst pienia przeciwko Rzeczypospolitej [...] 

Prezydent Rzeczypospolitej, jako najwy szy zwierzchnik si  zbrojnych, wezwa  rozkazem 

zbuntowanych do opami tania si  i poddania rozkazom w adz. Rz d wzywa wszystkich obywa-

teli do spokoju i pos usze stwa wobec w adz Rzeczypospolitej”. Zob. „G os Lubelski”, 

12 V 1926, dodatek nadzwyczajny. 
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wania dodatku „Expressu Lubelskiego”40. W pó nych godzinach wieczornych 

i nocnych w mie cie panowa  ca kowity spokój, na co niew tpliwie mia a wp yw

blokada telefoniczna. Nie dosz o te  do adnych wyst pie  czy zamieszek. Po-

mimo to, relacjonuj c wydarzenia z Lublina w dniu 12 maja 1926 r., „Robotnik” 

donosi :

przewrót dokona  si  o godz. 14 [12 maja 1926 r. – M.S.]. Gen. Romer, wraz z wszystkimi podle-

g ymi mu wojskami opowiedzia  si  po stronie Marsza ka. Nie by o adnych star , ani zamieszek. 

W mie cie i okolicach zupe ny spokój41,

co tylko cz ciowo odpowiada o rzeczywisto ci. Wprawdzie wi kszo  ofice-

rów garnizonu lubelskiego wys a a do marsza ka Pi sudskiego depesze ho dow-

nicze („Stoimy wiernie przy dokonanym czynie”42), ale nie uczyni  tego dowód-

ca Okr gu Korpusu (OK) II gen. Jan Romer43. Zamach popar y natomiast lokal-

ne organizacje Zwi zku Legionistów, Zwi zku Podoficerów Rezerwy i Zwi zku

Strzeleckiego. 

Dzie  nast pny, tj. 13 maja 1926 r., zacz  si  w Lublinie spokojnie, ale na 

ulicach, gdzie gromadzili si  mieszka cy w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 

stolicy, dawa o si  wyczu  nastrój niepewno ci. Pojawi y si  m.in. wzmocnione 

posterunki policyjne uzbrojone w karabiny z bagnetami, a przed redakcjami 

pism lokalnych w miar  up ywu czasu przybywa o ludzi oczekuj cych na nowi-

ny. Po ukazaniu si  pierwszych dodatków zgromadzony t um na wie  o sukce-

sach wojsk marsza ka Pi sudskiego wzniós  okrzyki na jego cze . Ale o godz. 

13.00 Wydzia  Bezpiecze stwa UWL informowa , e „panuje w ca ym mie cie 

oraz na przedmie ciach i w najbli szej okolicy zupe ny spokój. Obiekty u y-

teczno ci publicznej zosta y przez wojsko zabezpieczone”44. Natomiast jedna 

z gazet w swym dodatku nadzwyczajnym wzywa a

obywateli m. Lublina, aby nie dali wiary celowo szerzonemu przez pi sudczyków defetyzmowi, za 

pomoc  zmy lonych pog osek, wiernie wypowiadali si  przy Rzeczypospolitej i Prezydencie 

Wojciechowskim.

Nie bez racji autor dowodzi :

Pami tajcie Obywatele, e Polski bagnetami posi  si  nie da! Pami tajcie, e prócz zu ytych 

hase  »nowego adu i porz dku« Pi sudski rwie si  do w adzy bez adnego programu politycznego 

lub gospodarczego. Na razie rezultatem zbawczej akcji tego pana jest wzrastaj ca z godziny na 

godzin  dro yzna produktów ywno ciowych. Ufajmy, e pot ga Rzeczypospolitej z amie rebeli

w ci gu najbli szych godzin45.

Pomimo tak uspokajaj cych wiadomo ci w Lublinie nast pi  wyra ny i nie-

korzystny podzia  na zwolenników i przeciwników legalnego rz du. Administra-

                                                          
40 M. Sioma, Lublin w dniach przewrotu majowego, „Res Historica” 2002, z. 15, s. 110–111.
41 „Robotnik”, nr 131 (2931), 13 V 1926, s. 3. 
42 „Ziemia Lubelska”, nr 105, 13 V 1926, s. 1. 
43 J. Romer, Pami tniki, wst p i oprac. J. Odziemkowski, Warszawa [2011], s. 446–447. 
44 „Gazeta Poranna” (Lwów), 13 V 1926, wyd. nadzwyczajne, s. 1. 
45 „G os Lubelski”, 13 V 1926, dodatek nadzwyczajny. 
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cja wojewódzka i samorz dowa oraz policja opowiedzia y si  za dotychczaso-

wymi w adzami, podczas gdy znaczna cz  mieszka ców zaj a postaw  zde-

cydowanie przeciwn  – opowiadaj c si  za Józefem Pi sudskim.  

W takiej sytuacji kluczow  rol  odegra  mog o wojsko, ale w sytuacji, gdy 

o godz. 1.30 dnia 13 maja Dowództwo Okr gu Korpusu (DOK) otrzyma o depe-

sz  od gen. Stanis awa Burhardta-Bukackiego, nakazuj c  wys anie sze ciu 

batalionów z 3 DP Leg. (po dwa z ka dego pu ku) do Warszawy, liczba o nie-

rzy do zabezpieczenia miast mog a zmale  o po ow , szczególnie, e pod nie-

obecno  dowódcy „rozkaz” zaakceptowa  kierownik II Referatu DOK mjr Bro-

nis aw Galbasz. W godzinach rannych 13 maja wróci  do Lublina gen. Romer, 

który uznawszy podj t  akcj  za sprzeczn  z prawem, wstrzyma  wys anie od-

dzia ów46. Zastanawiaj ce pozostaje przy tym to, i  bataliony 8. PP Leg. w Lu-

blinie nie by y gotowe do wyjazdu, podczas gdy np. 9. PP Leg. w Zamo ciu

zosta y za adowane do wagonów kolejowych ju  o godz. 10.30. Pomimo trwaj -

cej do godzin popo udniowych niepewno ci dowódca OK II, po pewnych opo-

rach, podporz dkowa  si  wraz z ca ym garnizonem marsza kowi Pi sudskie-

mu47. Tego te  dnia po po udniu organizacje kombatanckie wspólnie z PPS za-

powiedzia y na pl. Bychawskim demonstracj  poparcia dla Marsza ka48. Jednak-

e wobec sprzeciwu starosty Adolfa Krauzego pochód i demonstracja zosta y

odwo ane!49. Okaza o si  jednak, e wykonanie tej decyzji by o niemo liwe 

z uwagi na czas rozpocz cia oraz wyra n  niech  zgromadzonych do rozej cia 

si . Wobec powy szego dowodz cy oddzia ami policji pieszej i konnej nadko-

misarz Stanis aw Pisarski wezwa  zebranych do rozej cia si , ale wezwanie po-

zosta o bez odpowiedzi. Powsta a sytuacja doprowadzi a do otwartej konfronta-

cji protestuj cych z policj , w wyniku czego pochód, pomimo przy czenia si

do  kolejarzy, zosta  rozp dzony przed mostem na Bystrzycy50. Po spacyfiko-

waniu demonstrantów policja kontrolowa a sytuacj , nie dopuszczaj c, mimo 

ponawianych prób, do ponownego sformowania pochodu51. Podczas zaj cia nie 

                                                          
46 J. Romer, op. cit., s. 447. 
47 Sprawozdanie dowódcy 3 DP Leg., gen. bryg. K. Fabrycego do Komisji Likwidacyjnej gen. 

Broni L. eligowskiego z dzia alno ci dywizji podczas wypadków majowych, [w:] A. Garlicki, 

P. Stawecki, Przewrót wojskowy w Polsce. Wybór dokumentów, „Wojskowy Przegl d Histo-

ryczny” 1977, nr 2 (80), dok. 10, s. 262; „Kurier Poranny” donosi , i  w Lublinie gen. Romer 

wydaje rozkazy z ramienia marsza ka Pi sudskiego, nakazuj c obj cie poczty, telefonów oraz 

kolei. Zob. „Kurier Poranny”, nr 132, 14 V 1926, dodatek nadzwyczajny nr 1; Oficjalnie gen. 

Romer odda  si  do dyspozycji marsza ka Pi sudskiego dopiero w godzinach rannych dnia 

15 maja 1926 r. Zob. „Ziemia Lubelska”, 15 V 1926, drugi dodatek nadzwyczajny. 
48 „Kurier Poranny”, nr 132, 14 V 1926, s. 2. 
49 „Ziemia Lubelska”, nr 106, 14 V 1926, s. 1. 
50 M. Sioma, op. cit., s. 113–114. 
51 „Express Lubelski” poda , e demonstrantom uda o si  przedosta  do ródmie cia, piewaj c

„Pierwsz  Brygad ” i wznosz c okrzyki na cze  marsza ka Pi sudskiego, co pozostaje w wy-

ra nej sprzeczno ci z przytoczonym przebiegiem wydarze  na placu Bychawskim. Faktem by o

natomiast, i  demonstranci pojedynczo przechodzili do centrum miasta, gdzie sformowa  si

nowy pochód. Zob. „Express Lubelski”, 17 V 1926, s. 4. 
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u yto broni palnej, nikt te  nie zgin . Jeszcze tego samego dnia, tj. 13 maja, 

w dodatku nadzwyczajnym endecki „G os Lubelski” wzywa :

Obywatele Lublina. Zachowajcie spokój, wierni Najja niejszej Rzeczypospolitej, ju  chwila wy-

zwolenia jest bliska! Niech yje Prezydent Wojciechowski!52.

Zaj cia na placu Bychawskim i jego okolicy by y „pokazem” si y i sprawno-

ci lubelskiej policji, ale sytuacja uleg a zmianie, gdy z koszar na rogu alei Ra-

c awickich i Kra nickiej wymaszerowa y w kierunku Krakowskiego Przedmie-

cia, ul. Zamojskiej i mostu na Bystrzycy dwa bataliony 8. PP Leg. zd aj ce na 

pomoc zbuntowanym oddzia om Wojska Polskiego walcz cym po stronie Józefa 

Pi sudskiego. W tej sytuacji, przy owacji t umów dla o nierzy, policja zacho-

wywa a si  biernie, a nadkomisarz Stanis aw Pisarski nakaza  zdj  posterunki 

policyjne chroni ce most i wycofa  je na pobliskie ki53.

Wyjazd, po usuni ciu pewnych komplikacji54, nast pi  oko o godz. 22, po 

czym egnaj cy o nierzy kilkutysi czny t um ruszy  w stron ródmie cia. 

W czasie pochodu demonstranci wznosili okrzyki „Precz z wojewod  Moska-

lewskim” i piewali pie O cze  wam panowie magnaci. Reakcja ta zwiasto-

wa a zdecydowanie agresywn  postaw , mog c atwo doprowadzi  do wybu-

chu rewolucji spo ecznej w Lublinie. By o to tym bardziej prawdopodobne, e

powszechnie oczekiwano, i  dzia ania Pi sudskiego pójd  w tym w a nie kie-

runku. Po dotarciu pod budynek DOK przemówienie wyg osi  jeden z uczestni-

ków pochodu, po czym, zapewne z powodu pó nej pory i braku nowych infor-

macji ze stolicy, demonstranci w najwi kszym spokoju rozeszli si  do domów55.

Drugi dzie  przewrotu nie przyniós  ostatecznego rozstrzygni cia zarówno na 

ulicach Warszawy, jak i Lublina. Aparat administracyjny oraz policja ci gle

pozostawa y wierne legalnym w adzom centralnym, podczas gdy wojsko, lewi-

cowe organizacje spo eczne, PPS, prasa lewicowa, a tak e du a cz  mieszka -

ców Lublina popar a nielegalne dzia ania marsza ka Pi sudskiego56. W walce 

o wp ywy w mie cie niepo ledni  rol  odgrywa a ponadto prasa, która w zale -

no ci od prezentowanych pogl dów stara a si  tak przedstawia  fakty, aby by y

one zgodne z dan  lini  polityczn . W nocy z 13 na 14 maja na ulicach miasta 

ci gle pozostawa o wielu mieszka ców, dyskutuj cych o aktualnych wydarze-

niach i oczekuj cych wie ci ze stolicy. W godzinach wieczornych gazety lokalne 

wyda y dodatki nadzwyczajne.  

                                                          
52 „G os Lubelski”, 13 V 1926, dodatek nadzwyczajny. 
53 „Ziemia Lubelska”, nr 106, 14 V 1926, s. 1. 
54 M. Sioma, op. cit., s. 114. 
55 „Kurier Poranny”, nr 132, 14 V 1926, s. 2. 
56 Za przewrotem opowiedzia y si  m.in.: Zwi zek Legionistów Polskich, Zwi zek Zawodowy 

Kolejarzy, Zwi zek Strzelecki, Zwi zek Podoficerów Rezerwy, redakcja „Ziemi Lubelskiej”. 

Zob. J. Konefa , Lubelski Oddzia  Zwi zku Legionistów Polskich (1922–1926), „Roczniki Hu-

manistyczne” 1998, t. XLVI, z. 2, s. 199; „G os Lubelski” poda  natomiast informacj  wr cz 

nieprawdopodobn : „Wi ksza cz  8 p.p.Leg. pozosta a wiern  Rz dowi Rzeczypospolitej 

i p. Prezydentowi”. Zob. „G os Lubelski”, nr 131, 14 V 1926, s. 2. 
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Kolejny dzie  zamachu stanu rozpocz  si  od wprowadzania w ycie, na ca-

ym obszarze kraju, og oszonego dzie  wcze niej przez PPS strajku powszech-

nego, do którego np. lubelski w ze  kolejowy przyst pi  dopiero o godz. 13.00. 

Znamienne, e strajk rych o zawieszono z uwagi na jego odwo anie. Nie bez 

przyczyny w Lublinie strajk zosta  jedynie zawieszony, albowiem nastroje 

z ka d  godzin  stawa y si  coraz bardziej wrogie wobec legalnego rz du i pre-

zydenta. Praktycznie co dwie godziny ukazywa  si  nowy dodatek nadzwyczaj-

ny przynosz cy kolejne, jak e pomy lne dla zwolenników Pi sudskiego, wiado-

mo ci. Jedynie „G os Lubelski” informowa  o niewielkich sukcesach wojsk 

Marsza ka i nieprzejednanej postawie prezydenta Stanis awa Wojciechowskiego 

i premiera Wincentego Witosa. Wieczorem ukaza  si  drugi dodatek „G osu

Lubelskiego” informuj cy mieszka ców o wprowadzeniu przez p.o. wojewody 

dr Stanis awa Bry  stanu wyj tkowego na terenie województwa lubelskiego, 

w cznie z Lublinem57. Informacja ta by a tylko cz ciowo zgodna z prawd ,

albowiem rozporz dzenie to zosta o faktycznie przygotowane 14 maja 1926 r., 

ale nigdy nie zosta o wprowadzone w ycie.  

Warto podkre li , e wspomniany akt prawny nie by  ostatnim dokumentem, 

jaki wyda y w adze wojewódzkie, gdy  wymieniono je stopniowo dopiero 

w kilka lub kilkana cie tygodni po zamachu58, chocia  wielu urz dników zade-

klarowa o lojalno  wobec rz du Kazimierza Bartla oraz prezydenta Ignacego 

Mo cickiego.

Ju  dzie  po zako czeniu dzia a  zbrojnych w stolicy w Lublinie panowa

zupe ny spokój. ycie, którego równowaga zosta a zachwiana w dniach po-

przednich, wraca o do normy. „Express Lubelski” nie bez racji pisa : „Lublin 

odetchn  swobodnie”. 

W dwóch ostatnich tygodniach maja 1926 r. toczy a si  w Lublinie bezpar-

donowa walka o pozyskanie wci  jeszcze du ej cz ci mieszka ców ci gle

niezdecydowanych w swych pogl dach. Walka, której widocznym efektem by a

cz sto nie tylko dzia alno  polityczna, ale przede wszystkim dzia ania samego 

spo ecze stwa Lublina, które reagowa o na zachodz ce wydarzenia spontanicz-

nie, bez wyra nych wytycznych. Partie polityczne stara y si  jedynie dyskonto-

wa  zachowanie mieszka ców na w asn  korzy , a wydarzenia po 15 maja 

mia y zdecydowanie charakter lokalny. 

                                                          
57 P.o. wojewody dr Stanis aw Bry a przygotowa  takie rozporz dzenie (L.4060/I) w dniu 

14 V 1926 r. Uczyni  to w my l reskryptu MSW Nr 575 wydanego przez ministra Stefana 

Smólskiego o godz. 13.15 dnia 14 V 1926 r., który poleca  og osi  stan wyj tkowy wsz dzie

tam, gdzie by o to konieczne. Plakat obwieszczaj cy powy sze podzielony by  na dwie cz ci: 

u góry tekst rozporz dzenia ministra Smólskiego, u do u tekst rozporz dzenia dr Bry y dotycz -

cy województwa lubelskiego wraz z Lublinem. Zob. APL, UWL, WSP, sygn. 2414, k. 46 i 48. 
58 Wojewoda Stanis aw Moskalewski zosta  przeniesiony w stan nieczynny w dniu 3 XI 1926 r., 

co nast pi o zgodnie z dekretem prezydenta Ignacego Mo cickiego wr czonym mu 29 X 1926 r. 

po wcze niejszym wezwaniu do Warszawy. Zob. W. Kozyra, Urz d Wojewódzki w Lublinie 

w latach 1919–1939, Lublin 1999, s. 69; J. Konefa , op. cit., s. 200.  
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Pierwsza rzeczywi cie spontaniczna reakcja nast pi a w chwili powrotu 

z Warszawy 8. PP Leg. (19 maja 1926 r. o godz. 19). W bezp atnym dodatku, 

zapowiadaj c to wydarzenie, „Express Lubelski” pisa :

Lublinianie! Powitajcie serdecznie swój pu k! Lublinianie! Czuwajcie na ulicach wiod cych do 

dworca i gdy uka  si  szeregi naszych dzielnych o nierzy, którzy spe nili swój obowi zek

wzgl dem Rzeczypospolitej i Marsza ka Pi sudskiego – powitajcie ich serdecznie, uwie czcie Ich 

p kami kwiecia!59.

Informacja ta znalaz a bardzo du y odd wi k w spo ecze stwie które t umnie 

wysz o na ulice, aby przywita  powracaj cych ze stolicy „bohaterów”60.

Wydarzenia pierwszych dni po zamachu pe ne euforii i podniecenia bardzo 

szybko ust pi y miejsca szarej rzeczywisto ci, która dla wielu mieszka ców 

Lublina by a taka sama jak przed 12 maja 1926 r. Zamach stanu Józefa Pi sud-

skiego nie przyniós  rozwi zania podstawowej kwestii, jak  by a natychmiasto-

wa poprawa bytu ogó u spo ecze stwa, bo uczyni  tego nie móg . W Lublinie 

ponadto trwa a walka o zachowanie stanowisk przez dotychczasowych dygnita-

rzy61.

31 maja, dzie  obrad Zgromadzenia Narodowego, rozpocz  si  w Lublinie 

normalnie. Na ulicach miasta obowi zywa o przekonanie, e tylko Józef Pi sud-

ski mo e zosta  wybrany na najwy szy urz d w pa stwie. Wiadomo  potwier-

dzaj ca g osowanie wywo a a ywio ow  reakcj  zgromadzonych, którzy wznie-

li okrzyki na cze  nowego prezydenta Rzeczypospolitej. „Express Lubelski” 

pisa : „Entuzjazm udzieli  si  wszystkim [...] Iskra elektryczna przesz a miasto. 

Rado  przenika wszystkich”62.

Kilka godzin pó niej radosny nastrój zmieni  si  radykalnie na wiadomo

o nieprzyj ciu godno ci przez Pi sudskiego. Sytuacj  poprawi o dopiero wyja-

nienie przyczyn decyzji Marsza ka63. Znacznie mniej spokojny przebieg mia

w Lublinie 1 czerwca. Od rana, podobnie jak dzie  wcze niej, grupki mieszka -

ców oczekiwa y na wie ci ze stolicy. Oko o po udnia prasa poda a, e na prezy-

                                                          
59 „Express Lubelski”, 19 V 1926, bezp atny dodatek nadzwyczajny. 
60 M. Sioma, op. cit., s. 124–125. 
61 „Express Lubelski” poda , e minister Kazimierz M odzianowski dwukrotnie zwraca  si  do 

marsza ka Sejmu Macieja Rataja z propozycj  odwo ania wojewody Stanis awa Moskalewskie-

go, ale dwukrotnie spotka  si  z odmow . Zob. „Express Lubelski”, 29 V 1926, s. 4; W dniu 

22 V 1926 r. Pi sudski wezwa  gen. Jana Romera celem otrzymania wyja nie  odno nie jego 

zachowania podczas przewrotu. Wyja nienia te tylko cz ciowo zadowoli y Marsza ka. Gen. 

Romer zosta  odwo any ze stanowiska w lipcu 1926 r. kiedy mianowano go inspektorem armii. 

Zob. M. Sobieraj, Romer Jan, [w:] S ownik biograficzny miasta Lublina, t. I, Lublin 1993, 

s. 234; Jedynym, który bezpo rednio po zako czeniu dzia a  zbrojnych otrzyma  „urlop” by

nadkomisarz Stanis aw Pisarski. Jego odwo anie nast pi o jednak e z powodu nadu y  finan-

sowych, a nie st umienia demonstracji na placu Bychawskim! Zob. „Express Lubelski”, 

26 V 1926, s. 4. 
62 Ibidem; Wiadomo  podana równie  przez radio spowodowa a samorzutn  reakcj  mieszka -

ców miasta, którzy udekorowali swe domy flagami narodowymi. Zob. „Ziemia Lubelska”, 

31 V 1926, drugi dodatek nadzwyczajny. 
63 M. Sioma, op. cit., s. 127. 



116 M. Sioma

denta Rzeczypospolitej zosta  wybrany, zgodnie z wol  Józefa Pi sudskiego, 

profesor Ignacy Mo cicki. Kilka godzin pó niej podano, e Mo cicki wybór ten 

przyj . Spo ecze stwo miasta sytuacj  t  zaakceptowa o, daj c temu wyraz 

w demonstracjach poparcia. 

SOCIAL  AND  POLITICAL  EVENTS  IN  LUBLIN  IN  APRIL-MAY  1926 

Abstract. The events that took place in Lublin in April–May 1926 had local dimensions but they 

perfectly illustrate problems of the national level. In April confrontations between the unemployed 

incited by the Communists and the police took place in front of the Town Hall, which was a des-

perate attempt to attract the attention of the government to the lack of labour resulting in the pov-

erty of a part of the society. The incidents finished with the defeat of the demonstrators; however, 

they showed the potential and strength of the crowd to use the most radical solutions. The driving 

force of the next important event, which took place in Lublin in May, was again the city’s commu-

nity. However, the May coup d'état by Józef Pi sudski and his supporters was followed by social 

confrontations which were not related to any social class. Confronting the legal authorities of the 

city, the crowd again showed its strength and possibilities. This time, the goal was not to take over 

any specific building but to express support for the idea of moral restoration professed by Marshall 

Pi sudski.

Key words: May coup d'état, Lublin in 1926, the Lublin press during the twenty years between the 

wars


