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Wykład w ramach piotrkowskiej „Akademii
Niepodległości” – 25 kwietnia 2019

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprosił 25 kwietnia 2019 r. do Instytutu
Historii UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim na kolejne spotkanie w ramach „Akademii
Niepodległości”. Tym razem słuchacze mieli możliwość zapoznania się z wykładem dr.
Aleksego Piasty, pracownika Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim,
zatytułowanym Od okupacji do Niepodległości – kształtowanie się administracji
polskiej w Piotrkowie w latach 1914-1919.

Poruszono zagadnienia okupacji Królestwa Polskiego przez państwa centralne, porównując
m.in. działalność administracji austro-węgierskiej i niemieckiej. Omówiono początkowy
okres kształtowania się polskiej administracji po 11 listopada 1918 r., zaznaczając istotną
rolę struktur Polskiej Organizacji Wojskowej, której struktury aktywnie uczestniczyły w
rozbrajaniu sił austro-węgierskich oraz niemieckich m.in. w Tomaszowie Mazowieckim.

Zaznaczono także rolę Piotrkowa Trybunalskiego w rozbudowie Wojska Polskiego oraz
pomoc militarną miasta dla żołnierzy walczących na froncie polsko-ukraińskim w latach
1918-1919.

Jedną z kluczowych kwestii była organizacja wyborów, ale również naprawa finansów
publicznych miasta i powiatu piotrkowskiego, którego powstanie zatwierdził m.in. rząd
Jędrzeja Moraczewskiego. Latem 1919 r. przystąpiono do reorganizowanie starostw na
obszarach byłego zaboru rosyjskiego, które ostatecznie zastąpiły struktury Komisariatu
Rządu Ludowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wszystkie zachodzące zmiany
przeprowadzono nie tylko siłami lokalnej społeczności, ale również wykorzystano byłych
urzędników monarchii habsburskiej, którzy będąc pochodzenia polskiego przybyli z Galicji i
pozostali w mieście po rozpadzie Austro-Węgier.

„Akademia Niepodległości” to rozpoczęty w grudniu 2017 r., a obliczony na cztery lata
(do połowy 1921 r.) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni
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reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawiają – w formie
popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady
XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i
wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.
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