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Zakończyła się wojna światowa. Niemcy wyprowadzali wojska przez zacho-

dnią granicę. Polska młodzież zaczęła się organizować i grupami napadała na 

żołnierzy niemieckich, zabierając im broń. Wiadomości ze stolicy Niemiec o ab-

dykacji cesarza Wilhelma i o rewolucji w Niemczech wniosły demoralizację 

w wojsku. Kilku młodych Polaków mogło napaść na dużą grupę żołnierzy i ci 

ostatni rzucali broń i uciekali. Powrotny marsz armii niemieckiej prowadził rów-

nież przez Bieżuń, który znajduje się niedaleko granicy. Polska została uwolniona 

od okupanta. Już w pierwszych dniach organizowały się ochotnicze grupy legioni-

stów, które rano i przed wieczorem maszerowały uzbrojone ulicami miasta. Od 

czasu do czasu słychać był strzały o niejasnym przeznaczeniu. W każdym razie, 

specjalnych wydarzeń w Bieżuniu nie było, ale możliwość nadejścia Hallerczyków 

i „poznaniaków" powodowała strach u Żydów w miasteczku. Generał Haller zor-

ganizował armię w celu wyrzucenia Niemców z Polski, ale dla dodania sobie odwagi 

armia zajmowała się również biciem Żydów. Było hasło: „Bij Żyda, ratuj Polskę". 

Hallerczycy wykonywali to bardzo wiernie — rabowano sklepy i domy, wyrzucano 

Żydów z pociągów, rwano brody (oryginalny patent polski) i uwalniano Polskę. 

Ludność żydowska w Bieżuniu starała się być ciszej jak cień i niżej jak trawa, 

dopóki nie minie bieda i nie ustabilizuje się polityczne życie w kraju. Rezultatem 

tej niepewnej sytuacji, w jakiej znaleźli się Żydzi, był upadek życia ekonomiczne-

go i społecznego. 

Niedługo utrzymywała się niepodległość Polski. Pijani wolnościąi za namową 

rządów europejskich, które nie chciały pogodzić się z myślą o istnieniu sowieckiej 

Rosji, polskie wojsko postanowiło rozszerzyć granice kraju, zajmując szerokie te-

reny na wschodzie. Do wiosny 1920 roku polska armia dotarła do bram Kijowa. 

Tu nastąpiło przełamanie. Polskie wojsko poniosło klęskę, front załamał się i za-

częła się chaotyczna i trwożliwa ucieczka. W ciągu dwóch tygodni dniem i nocą 

przez Bieżuń spływały masy uciekinierów — wysocy urzędnicy państwowi, dzie-

dzice i książęta, którzy opuścili tereny wschodnie i wędrowali do zachodniej gra-

nicy. Różne instytucje, ogromne maszyny i wozy przeciągały przez drewniany 

słaby most na rzece Wkrze. Wszystko uciekało w wielkiej panice, którą narzuciła 

zwycięska bolszewicka armia.1' 

!. Nikt z mieszkańców Bieżunia, którzy pamiętają tamte czasy, nie podaje tak długiego i masowego od-

wrotu wojsk, jak również ucieczki ludności cywilnej. 
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Jednego sierpniowego dnia we wtorek po południu, kiedy większość ludności 

polskiej była w polu, zwożąc zboże do stodół, dał się słyszeć szum ze wszystkich 

stron: bolszewicy idą!! Mieszkaliśmy wówczas na ulicy Sierpeckiej u Junkiera. 

Ojciec nasz był akurat na rynku, kiedy dały się słyszeć krzyki, które napawały 

trwogą i strachem, a przedtem mówiono, ż£ policjanci uciekli przed południem do 

Sierpca i tylko jeden z nich pozostał do ostatniej chwili. Nie pamiętam jego na-

zwiska. Znaliśmy go wszyscy, jako solidnego i porządnego człowieka. Wyszedłem 

na rynek. Jeszcze na ulicy Sierpeckiej spotkałem tego policjanta na koniu. Koń 

był niespokojny, skakał w miejscu i nie chciał ruszyć dalej. Na rynku obok sklepu 

Gerlica, na schodkach, stały grupy ludzi — Żydzi i chrześcijanie — i spoglądały 

w stronę szosy żuromińskiej: Za dużym-mostem, za zakrętem, gdzie szosa prowa-

dziła do drogi karniszyńskiej^ można było rozróżnić masy ludzi na koniach. Gru-

py te przesuwały się powoli w kierunku zakrętu, a następnie dużego mostu, 

w kierunku miasta. Miałem wtedy 11 lat. Według panującej wówczas atmosfery, 

która obejmowała większą część ludności, nie spodziewałem się, że te grupy ludzi 

będą stały obojętnie i patrzyły na wejście bolszewików do miasta. Były koła, jak 

np. w Bundzie, które odnosiły się pozytywnie do przyjścia bolszewików. Od poje-

dynczych ludzi słyszałem następującą myśl: dla biednych robotników i drobnych 

mieszczan — będzie dobrze. Czuło się jednak w powietrzu „swąd" nadchodzącej 

-katastrofy, pobiegłem więc do domu i zawołałem ojca. Naszych polskich sąsiadów 

ogarnęła panika, uciekli w trwodze na pola i wydawało się, że ma nastąpić coś 

strasznego. A tu na rynku stoją grupy ludzi, Żydzi i chrześcijanie i przyglądają się 

wejściu bolszewików do miasta. Uchwyciłem ojca za rękę, widząc jak pierwszy 

bolszewik na białym koniu i z obnażoną długą szablą oglądając się wokół, prze-

jeżdża jak strzała przez most i wpada do miasta. Zaraz za nim jeszcze trzech, a za 

nimi jeszcze kilku i dalej — cała masa jeźdźców, która sypała się dniem i nocą 

bez przerwy! Widząc z bliska jeźdźców z gołymi szablami, tłum rozsypał się 

i uciekł do domów. Stosunki między bolszewikami, a bieżuńską ludnością były 

jednak przyjazne. Ludność żydowska rozpoczęła handel z przechodzącym woj-

skiem, otrzymując wysokie ceny i tyle pieniędzy, ile żądano za sprzedawane arty-

kuły. Żydzi w krótkim czasie stawali się „bogaci". Posiadali tysiące sowieckich 

rubli, które żołnierze wypłacali z nowych paczek. Ludność polska wzięła udział 

w „sowietach", które powstały w pierwszych dniach, a właściwie podczas pierw-

szej nocy. Również naszemu księdzu nic złego się nie stało, ponieważ ludzie prze-

kazali o nim pozytywne opiriie. Natomiast dziedziców z okolicznych majątków 

bolszewicy zabrali ze sobą szczególnie jeżeli któryś z chłopów pożalił się na nich. 

Opowiadano, że jeśli chłopi wstawili się za dziedzicem, świadcząc, że dobrze od-

nosił się do robotników— puszczali go wolno. W szybkim marszu, nie natrafiając 

prawie na żaden opór, armia bolszewicka zajęła obszerne tereny terytorium Polski 

i podążała na zachód. Miasta i wsie wpadały, jak dojrzałe owoce jesienią w ręce 

maszerującej naprzód armii. Już 4/5 całej Polski znalazło się w ich rękach, aż stał 

się „cud nad Wisłą". 
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Między Płockiem, a Warszawą, gdzie skoncentrowała się cała cofająca się ar-

mia polska i uciekinierzy, Wisła dzieliła dwa wrogie obozy — polski z jednej 

strony i armię bolszewicką z drugiej. Bolszewicy byli zmęczeni, ponieważ bez 

wypoczynku — dniem i nocą— „połykali" dziesiątki kilometrów polskiego tery-

torium. Polacy otrzymali pomoc armii francuskiej i wsparcie kilkoma cepelinami, 

które oprócz walki miały oddziaływanie psychologiczne, szerząc trwogę wśród 

wojsk bolszewickich. One czyniły spustoszenia w szeregach sowieckiego wojska 

i zadecydowały o losie wojny. Bolszewicka armia została zmiażdżona.2' 

Znów ciągnęły dniem i nocą długie szeregi cofającego się wojska. Tym razem 

wiele tysięcy wojska bolszewickiego, które niedawno przechodziło przez Bieżuń, 

z powrotem już nie wróciło. Wielu z tych, którym udało się jeszcze raz zdeptać 

ziemię bieżuńską w powrotnej drodze na wschód, było ciężko rannych i na wpół 

żywych inwalidów. 

W czasie, kiedy dwa wrogie obozy zetknęły się z obu stron Wisły, w polskim 

obozie wojskowym zrodziła się nowa myśl antysemicka. Ustaliła ona na czas dłuż-

szy stosunek młodzieży żydowskiej do wojska polskiego. 

Było to polskie oszczerstwo, rozpowszechniane przez Polaków. Twierdzono, 

że żydowscy żołnierze nie chcą walczyć i są niedostatecznie wierni. Nie pomógł 

fakt, że wielu żydowskich studentów i innej młodzieży, która nie podlegała pobo-

rowi, dobrowolnie wstępowała do wojska i szła na front. Wypełniała w ten sposób 

swój obowiązek patriotyczny walki za ojczyznę. Wszyscy żydowscy żołnierze, którzy 

byli w pobliżu frontu, zostali wycofani ze swoich pułków i zamknięci w obozie 

w Jabłonnie. W ten sposób młodzież żydowską wystawiono na wstyd i szyderstwo, 

wywołując wiele cierpień wśród całej żydowskiej ludności. Żydowscy studenci 

ogłosili głodówkę i śpiewali popularną pieśń, której powielanie zostało potem za-

bronione przez władz~ 

2. Opis wkroczenia wojsk bolszewickich do Bieżunia, w świetle relacji innych mieszkańców jest wierny. 

Twierdzenie, że „Cud nad Wisłą" zawdzięczamy wyłącznie zeppelinom i pomocy wojsk francuskich, 

nie jest zgodny z faktami. 
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