w
20 hl
JSfa 14.

D. 21 czerwca r. 1917.

R ok I.

Z DNI A
Uchwały K o la Warszawskiego P. N . N . Uchwały przyjęte na walnem zgromadzeniu Koła Warszawskiego Partyi Niezawisłości Narodowej
w dń. 12 czerwca r. 1917.
1.
Niepodległy byt państwowy i niezawisłość narodu polskiego jest'
naczelnem wskazaniem politycznych działań P a rty i Niezawisłości Narodo
wej. Pod hasłami temi partya nasza powstała; one określały dotychczas
i nadal określać będą linię naszej taktyki politycznej.
Usunięcie panowania rosyjskiego z największego obszaru ziem pol
skich było koniecznym warunkiem powstania niepodległego państwa pol
skiego. Przez bieg toczących się wypadków w arunek ten został spełniony.
Rosya z ziem polskich usuniętą została. Opanowana zaś przez rewolucyę
nie tylko tak, jak inne państwa wojujące, prawo nasze do niepodlego bytu
uznaje, ale i wśród swych wstrząśnień wewnętrznych zdolność do powro
tnego opanowania Polski zatraca.
W nowym układzie stosunków zewnętrznych bezprzedmiotową na
chwilę obecną jest sprawa wojny Polski z Rosya. Nawoływanie do niej
oraz organizowanie pod tym znakiem polityki polskiej staje się w tej
chwili nietylko postulatem, pozbawionym wszelkiego realnego znaczenia
politycznego, ale również odwracającem uwagę od bezpośredniego niebez
pieczeństwa fałszowaniem istotnych wskazań politycznych polskich.
W toku wojny ziemie etnograficznie polskie w całości znalazły się
pod władzą państw centralnych. Polityka państw tych na ziemiach naszych
nie tylko prowadzi do zupełnego wyniszczenia kraju i ciągłych upokorzeń
godności naszego narodu, lecz także mimo zapowiedzi z dnia 5-go listo
pada, coraz wyraźniej sprzeciwia się polskim dążnościom państwowym.
Gdy zamiary zarówno Niemiec, ja k i Austryi stają się coraz bardziej nie
jasne, gdy nie przestaje nam grozić widmo nowych rozbiorów, na czoło
naszych obecnych zadań wysuwa się obrona przed bezpośrednio grożącem
niebezpieczeństwem.
Nie przesądzając narazie form tej obrony i walki, P artya Niezawi
słości Narodowej zmierzać będzie do niezwłocznego realizowania państwa
polskiego i wykorzysta w tym kierunku wszelkie możliwości; zaznaczyć
jednak musi, że załatwienie sprawy polskiej w ramach byłego zaboru r o 
syjskiego nie rozstrzyga i rozstrzygnąć nie może problematu naszego naro-
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dowego bytu. Ogólna sytuacja międzynarodowa i rozwój stosunków we
wnętrznych wymaga, by naród polski w chwili obecnej podjął w całej roz
ciągłości obrouę tych praw, które przez rozbiory Polski pogwałcone zo
stały.
II.
P arty a Niezawisłości Narodowej wyraża swą solidarność z uchwa
łami Koła Sejmowego, które projektom wyodrębnienia Galicyi przeciwsta
wiają postulat zjednoczonej i niepodległej Polski z dostępem do morza.
P arty a Niezawisłości Narodowej wyraża swą wiarę, że polskie przed
stawicielstwo Galicyi wytęży swą działalność w kierunku przyłączenia Ga
licyi i Śląska do niepodległego państwa polskiego i swe działanie polity
czne oprze na jedynej pewnej podstawie — zjednoczonej i zdecydowanej
woli narodu polskiego.
K om unikat M agistratu i prezydyum R ady M iejskiej m. st. W arszaw y.
„Związani przez wypadki wojenne i okupacyę z systemem gospodarczym
państw, do których dowóz zagraniczny, lądowy i zamorski został zatam o
w an y—-zmuszeni jesteśmy ponosić wszystkie skutki takiego stanu. Na kraj
nasz spadł nietylko obowiązek wyżywienia własnej swej ludności, ale i cię
żar prowiantowania olbrzymiej armii.
Podział kraju na dwie okupacyę, zmniejszona wskutek uszczuplenia
inwentarza i braku nawozów produkcya rolna, wstrzymany dowóz z Ame
ryki i krajów neutralnych, oraz stały odpływ produktów rolnych poza
kraj — wszystko to powoduje dotkliwy brak najniezbędniejszych środków
żywności.
Władze okupacyjne ujęły w swe rę ce cały rozdział żywności w k r a 
ju, udzielając Warszawie ograniczonych i niedostatecznych ilości produk
tów. W takich warunkach rola M agistratu sprowadzona została do mecha
nicznego rozdziału pomiędzy ludność tych tylko najniezbędniejszych a rty 
kułów, które mu przez władze okupacyjne są pozostawione.
Zdając sobie dokładnie sprawę, że wydzielane porcye są o wiele nie
wystarczające, że zwłaszcza szerokie sfery ludu pracującego, pozbawione
możności zarobkowania, są narażone na głód, zarówno Magistrat, jak
i Rada Miejska czyniły wielokrotne starania, aby istniejący stan rzeczy
poprawić.
Wszystkie zabiegi ten tylko odniosły skutek, że ludności zaopatrzo
nej w odpowiednie legitymacye pozwolono w ciągu m. czerwca i lipca
przywozić na własny użytek znikome ilości chleba, ziemniaków, kaszy lub
grochu.
Aby uratować egzystencyę tanich kuchni, Magistrat zmuszony został
do wycofania ze sprzedaży w sklepach miejskich kasz, peluszki i grochu,
wskutek czego sklepom tym pozostaje jedynie sprzedaż soli, cukru, cykoryi, mydła i zapałek. Wywołać to może rozgoryczenie i żal do władz
miejskich, ludność bowiem gotowa mniemać, że Magistrat nie chce lub nie
umie złemu zaradzić, tymczasem, jak to już wyżej powiedziano, władza
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Magistratu w zakresie aprowizacji jest całkowicie ograniczoną i od zarzą
du okupacyjnego bezwzględnie zależną.
Ludność Warszawy nie zawsze zdaje sobie sprawę z przyczyn, powo
dujących taki stan rzeczy. Wyjaśnienie powyższe ku należytemu jej poin
formowaniu do wiadomości publicznej podaje Magistrat i prezydyum Rady
Miejskiej m. st. Warszawy".
Dnia 14.YI.19l7.
M em oryal p u łk. BerbecTtiego. Szef sztabu Legionów, pułk. L. B erbecki, objeżdżał dnia 22 i 23 maja wszystkie pułki legionowe i odczyty
wał żołnierzom i oficerom odezwę Marszałka Koronnego, której był po
dobno inicyatorem i współautorem. Odezwa ta miała charakter jak gdyby
oficjalnego wezwania, pochodzącego od całości Rady Stanu.
W pułkach po wysłuchaniu tej odezwy oświadczono putk. Berbeckie.
mu, że może być ona przyjętą tylko jako prywatny list marszałka, ponie
waż wojsko wie, że Rada Stanu na żadnem zebraniu nie uchwalała tej
tej odezwy, wzywającej żołnierzy do „przestrzegania najściślejszej karności
i posłuchu względem ustanowionych komend jaw nych11.
Ppułk. Berbecki po powrocie z objazdu złożył gen.-guber. v. Beselerowi prośbę o dymisyę ze stanowiska szefasztabu Legionów wraz z memoryałem, motywującym tę prośbę. Memoryał ten brzmiał, jak następuje:
Szef sztabu Legionów Polskich.
'
dn. 26.Y.1917.
Gst. 589.
Podczas ostatniego objazdu wszystkich obozów i oddziałów wojska:
polskiego zbadałem na miejscu przyczyny ostatnich zajść i zgodnie z obo
wiązkiem Polaka i honorem żołnierza muszę stwierdzić istotny stan rzeczy:
Przyczyny rozgoryczenia i zdenerwowania wśród oddziałów wojska
nie wypływają zupełnie ze złej woli i bynajmniej nie są skutkiem uzyska
nia przez którąś z partyi politycznych przemożnego na wojsko wpływu.
Są one skutkiem błędów zasadniczych w postępowaniu wobec armii polskiej.
1. Naród polski niema zasadniczych praw i podstaw, na których po
wstaje armia polska.
2. Wojsko nie dostało zasadniczego rozkazu organizacyjnego, który
jasno i wyraźnie stawiałby sprawę i określał stosunki wzajemne oddzia
łów i drogę zależności od komend wyższych. Domysły i przypuszczenia
w braku wzmiankowanego rozkazu organizacyjnego dają bogate pole do
nieporozumień i zupełnie je uzasadniają.
3. Wojsko otrzymało dotąd jedynie rozkaz o oficerach armii obcych,
jako instruktorach, gdy faktycznie wolą poszczególnych majorów niemiec
kich 0 ficei’0 wie w obcym uniformie pełnią funkcye komendantów baonu,
kompanii i platonów.
W stwierdzonych 3 wypadkach w obozie ćwiczeń w Zegrzu komen
danci baonu wydają rozkazy i komendy po niemiecku i dopiero przy po
mocy tłumacza powtarza się je wojsku po polsku,
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4. Mimo braku zasadniczego rozkazu Naczelnej komendy polskiej
armii o wprowadzeniu niemieckiej procedury karnej, poszczególni majoro
wie niemieccy wprowadzają lub starają się takową wprowadzić.
5. Przed wydaniem ogólnego i zasadniczego rozkazu o wprowadze
niu nowego umundurowania w wojsku polskiem było wprowadzone takowe
wyłącznie w obozach rekruckich i trzeba było rozkazu Rady Stanu, aby
nowe umundurowanie było przyjęte we wszystkich obozach.
6. Wojsko dotychczas nie złożyło przysięgi.
Wszystko to czyni wrażenie, jakoby każdy niemiecki major był
uprawniony do wydawania zasadniczych praw i stanowienia na wła
sną rękę o charakterze organizacyi w. p., co powoduje paniczny lęk
u oficerów i żołnierzy i prowadzi do rozgoryczenia, które nie spowodowało
dotychczas, lecz może spowodować smutne następstwa, upadek dyscypliny
i rozprzężenie.
Jako Polak i żołnierz nie chcę tracić zdobytego krw ią dorobku
mego honoru żołnierskiego i proszę o zwolnienie mię z mego odpowie
dzialnego posterunku,.gdyż w obecnych warunkach pracować nie pozwala
mi sumienie.
Leon Berbecki, ppułkownik.
J a k wiadomo, ppułk. Berbecki cofnął swe żądanie dymisyi, pomimo,
że zasadnicze warunki i istotny stan rzeczy w wojsku zmianie nie uległy.
Stosunki „l e g i o n o w e Otrzymujemy z prośbą o zamieszczenie n a s tę 
pującą notatkę:
W jednym z legionowych pułków, w którym nie wolno oficerom
mieć własnej opinii i gdzie przed odejściem do armii austryackiej pułko
wnik chce po sobie pozostawić dobrą sławę „stupajki", zaproszono na
uroczystość pułkową... płk. Sikorskiego.
Niech będzie jednak wiadomo płk. Sikorskiemu, że oficerowie w tym
zaproszeniu nie brali żadnego udziału, niech się za ich gościa nie uważa
i niema do nich żalu, jeżeli przyjęcie, jakiego dozna, nie będzie mógł n a 
zwać uprzejmem.
Oficer.

T R E Ś Ć . U c h w a ł y Kola W a r s z a w s k i e g o P. N. N. — K o m u n i k a t M a g i s t r a t u
i p r e z y d y u m R a d y M ie js k ie j st. m. W a r s z a w y . - - M e m o r y a ł p p u ł k . B e r b e c k ie g o . —
S t o s u n k i „ le g io n o w e " .

