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Odezwa^rady ob-ywat: W twa Sand. do Iózefa Łedocliowskiego ni:zastała go
iv domu gdyż iako poset pospieszył na seym do W a ń ia w ;, lecz 'czyż dla tego
je on w zawodzie reprezentanta naród u oyczyznie służący, nieinoże dziś pod
nieść ' gło&u swego do szanownych obywateli tegóź powiatu w celu wezwania ich
do czynienia w inoe odezwy rady obywatelskiey dobrowolnych sk ład ek , na za
łatwienie pierwszych potrzeb fonnuiącey się sity zbroyr.óy , c /y i dla tego mó
wię zaufanie braci naszych rad<j składaiących, ofiary na ołtarz dawigaiącey się
z grobu ojczyzny na niczem spełznąć riiaiąl Nie. W dziszey,szych okoliczno^
ściach tak naglących , w których wszyscy prawie obywatele, czynni w zawodzie
cywilnym , drudzy przypasawsży oręż, opuścili swe domy *_pozostale w nich.żo
ny mogą w tak świętym celu stawać w ich zastępstwie , a iako prawdziwe Pol
ki zająłem uniesieniem o byt oyczyzny d b a łe , przemawiać w iey potrzebie do,
serc równ-eini uczuciami przeiętych.
W tem przekonaniu zastępuiąc M ęża inego, który iuż sw/j. o fiarę, przed we
zwaniem ieszcze Rady Obywatelskey z ło ż y ł, dawszy do szwadronu frontowego
przez IW . R ohozińskiego, koniuszego swego z koniem i całym rynsztunkiem, i i
nie odbiegaiąc od złożenia i teraz nowego hołdu - miłości , dla ukochaney, drog ie y , liu ż wolney P o ls k i, zrobiłam ta załączoną k sięg ę, i efiarę moią w niey
zapisałam.
To uczyniwsży , wzywam z ufnością wszystkich posiadaczów ziemskich i
obywateli m iasta powiatu Staszow skiego, tudzież ]IX X Proboszczów, aby w
tęź księgę raczyli swoie ofiary zapisać. Burm istrze miast łechcą niniejsze we
zwanie ogłosić mieszkańcom , i zebraną od nich na ten cel składkę do mnie
odesłać.' Im prędzęy zaś prawdziwi synowie oyczyzny pospiesz;} ze sweini dla
niey darami, tem prędzóy i ona w siłę wzrastać będzie.
Rodacy! zapisanie się w tey księdze nieobecności słusznie na karb obo
jętności porachowanemby b y ło ; a k tó żb y 'w tćy chwili talią myśl mógł po
w ziąć, i tym', sposobem skazić polską duszę! Przytomne żony nieobecnych Mę-

ió w raczą z astąp ić; zyskają- prawo do wdzięcznoś&i N arodu, a patrząc na zwy
cięskie iego wieńce z szlachetną dumą pow iedzą: w łych laurach iest i nasza
gałązka “ -Niech żyie Polska , niech żyie ukochana Oyczyzna nasza! (podpisano)
M , Ziedochowska w zastępstwie męża mego , Posła powiatu Staszowskiego.
Odezwa tćy prawdy obywatelki nie była bez sk u tk u , zaraz bowiem w
pierszym dniu wysłanego obiegnika zapisano w,xięgę ofłar kilka tysięcy złotych,:
wiele kosztowney broni i innych przedmiotów. I mogliżbyśiny .w ątpić o-^nay-.
świetnieyszych skutkach naszego powstania1?
Obrona krajowa.
Nie ma pięknieyszego zawodu nad stan ; żołnierza > w k raju w którym
VSzyfccy równych praw uiyw aią. M ie on ze oyczyzna s il iego w ym aga, bo mu
daie wolność o s o b is tą ,'b o mu zabezpiecza iego m ienie, bo pole do rozwi*
nię«ia wszystkich iego zdolności otwiera ; poświęcenie się iego nie iest przymu
sem , choćby nawet przymuszonym v sposobem wymagać go m ian o ; za te
wszystkie- swobody należy każdemu I z niechęci na>vet osobistej uczynić ofiary ,
bo piętno oświeconego człowieka ,w :kraju używaiąeym wszystkich swobód, iest
oddanie siebie pud rozporządzenie woli powszechnej',
Jnaczej się dzieie w kraiach nie daiących w zamian za to poświęcenie swo
bód 'nśleżącyc1* ' ^ “wiekowi. Tam (o z łona najświętszych związków o;l m atek,
od żon, od dzieci wyrwane przemocą ofiary, idą z największym wstrętem, do słu
żby wojsko wey; tam biedne m atki którym odebrano synów podpory ich staro ści,
biedne żony, osierocone dzieci iękiem rozdzieraiącym serce czułego ezlowieka
papełniaiąi gmachy nawet na cześć Boga poświęcone; Jeszcze do tej chwili od
zywa się w p a m i ę c i m o i e j glos nieszczęśliwych niew iast w’ieyśkich , którym ostatni
pobór w wielkim księstw ie Poznańskiem zostawił puste chaty lub tylko starce i
kaleki, „ Kto mnie teraz żywić będzite , gdy mi zabrano męża od pięciorga dzie
ci a aaw et i p aro b k a!” Czyież serce zimne być może ńa ten glos boleści,
ezYiaż? wvdt>raźnia me, wystawi sobie nieszczęsnych dziatek wolaiących o ehleb do
swych mutek , gdy te Izy tylko i narzekania dać im są zdolne,
Olo
iest skutek przem ocy, skutek samowolnych rzs^ów . Zimny minister
kreśli ńa papierze siły pana swoiego , chce mu iego dać poznać potęgę, zachęca
do dumnych przedsięw zięć, i dla interesu krew nego, któremu tam gdzieś' tyrańskie skruszono b e rło , wycieńcza sity narodu, i takie na lono nieszczęśliwych ro?
dziców sprowadzą klęski i boleści.

Rząd samowolny przysięgą zmusza biednego mieszkańca do służby w ojsko
w ej, ale czy się zastanow ił, ib z tego religijnego kroku igraszkę, ro b i, że ta
przysięga iest wymuszona * Jakiejże więc od niego wymaga w ierności! N ie m a
tak ciemnego w Europie człow ieka, któryby nie uczul praw swoich zgwałconych, i
nie dziw że czuiąc sprawiedliwość Boską na'siebie przez przymus starganą przej
dzie do nieprzyjaciela, ho tym czynem rozumie że wraca do pierwotnego praw
swych używ ania, do osobitej wolnoci. Przysięga iest nieważny ieśli nie iest
z Wolnego natchnienia, a iest ona z wolnego natchnienia kiedy tei) któryby iej
złożyć nfe chciał, dostanie chłostę , okowy łub śmierć1?
O
igraszko czci boskiej ! o stanie poniżenia człowieczej godności .r dopokiż
takie szyderstwo , taki machiawelizm panowanie swoie naif biednym rodem czło
wieczym rozszerzać będzie? Dopókiż o sprawę śmiechu godną., nie przesianie że
lazna ręka despoty targać najświętszych związków i lać krwi strumienie po tych
polach, po tych błoniach, które ętwórea ziarnem i zielonością niciela , aby iego
ływ ily się i żyły istoty. Dopókiż trzecia część rodu ludzkiego iś^ć będzie na
ofiarę r z e z i!
N ie , nie może się fpodobne Wyobrażenie zgodzić z rozumem człowieka.
Spełzły iuż w ieki ciemnoty , .jutrzenka wolności miłym zajaśniała blaskiem a ze'
wschodem iego św iatełka zbudził się człow iek, oczy iego niebiańską uderzone
zorzą, ujrzały skruszone berło przem ocy, zgrzybiałych iego służalców przestra
chem , zgruchotany ołtarz na którym ten co ssał kręw człow ieka , ieszcze sobie
ofiary składać roskażyw ał, a nędza, upodlenie, więzy i ..zgon nikczemny w za
mian zostaw iał.
Naród Polski najlepiej to czuć może. Iedne iego dzieci po za kankazkiemi skalami, pod rozpalonem niebSm walczyć muszą w krainach gdzie duma M a
cedońskiego despoty targała dumę despoty Perskiego. Drugie stawiać swe pier
si pod ostrza Machometa dzieci"! na szczycie gdzie echo Orfeusza żale powtarzało
targaiąc despotyzm księżyca,; krw ią swoią despotyzm ' rozdartego o rła uświę
cić. Inne od brzegów W arty pognane dla uśw ietnienia pomarańczowego her
bu R e n u , Mozelli i Mozy błogie niwy zaścielać .trapami i krew swoię m ie
szać z holenderskiem biotem.
O
zgrożo! o rozdżieraiąea m yśli! czemuż te dzieci i.ednźy tłie mąią składać
rodziny, i święty zapal i św ięte' meztwo nu-wrogów tej rodziny obrócić \ Czemuż
ieh ręce użyźniać nie mają odwiecznej ich siedziby lub na swych własnych fanach
oręż najezdnika kruszyć!
T ak ie się też otw iera przeznaczenie, i nie ma ofiary którejby do' tego nie
ponieśli celu. Ale jł sposobie użycia sw ej siły , twuszą. najdziolnićjsze zaprowa

dzić środki.^Tym środkiem byłby system obrony lira)owij którą Niemcy Landwehę
tiazywają. System takowy dla Polaka pod.obcem berłem nieznośny, do ostateczno
ści przyprowadzany, i w zamian żadnych nie dający swobód; w kraju polskim
w kraju wolności byłby nawet ulgą mieszkańca.
Ma on tę korzyść że rąk do pracy zdolnych jlie odrywa od pTacy, chyba w-porże w kiórej ta zamieszana bywa: utrzymuie ducha woienńego i w pogotowiu wy
ćwiczonego staw ia-żołnierza ; nakoniec nie iest ciężarem dla kraju i na żołnierza*
nie (-wymaga' wydatków w : czasie pokoju. W ładza czuwaiąca nad. całością, nad
niepodległością polskiey ziemi pogodzi zńpewnś potrzebę nagłego nzbroieirta, z nzbroieniem maiąęem na przyszłość staqowić potęgę nartfdu,
Kr. »
(flSrt. Nades.) Nastaie karnaw ał w którym nie do ta ń c a , lecz (Jo b n n w dal
szym ciągu rozw iiania siły zbroyney Naroda sposobić i zabierać się- należy:
Niedosyć na żarliwych chęciach i nieostyglym przestawać zapale , nalaży ieszc z e , aby k ażd y , kto broń iakiego bądź .“odzaiu' dźwigać iest zdolny , c\yi.
< śjł się w iej użyelu , poiedyriczo i pospołu,. Z koi-zyścifi przeto dla świętey
Skrawy, dogodnością dla poiedynczych osób i zyskownym dla przedsiębiercy w
obccney ch w ili, byłoby otwarcie s a l, gdzifeby naydokładniey nauczano każdodzieńnie w porze zwłascza wieczorney (w którey mniey więcey* wszystkie stany
są od zwykłych zatrudnień wolnieysze) robienia bronią i niezbędnych ewolueyi
.podług przepisów musztry i manewrów dla piechoty .ro b ie n ia pałaszem , i naykorzystnieyszego/ użycia bagnetu. Sale redutowe iak mnóstwo innych dotąd za
bawie tylko przeinaczone, mogą bydż na uskutecznienie tego zamiaru obrócocoae. Z łatw ością przyidzie uzyskanie od -władzy Woyskowey , wykomenderow ania. kilku po temu niższego stopnia Instruktorów , którzy pod bacznem ' okiem
zdolnego O ffięera , w krótkim czasie potrafią upowszechnić naukę, będącą do
tąd wyłącznie Stanu Woyskowego udzialetą. Nie na minie i czuprynie, spoczy
wa przekonanie w.rogor^ o świętości ąpra\vy naszey, wymownieysze są po temu
ś ro d k i, karabin i bagnet. Bierzmy się więc ale um iejętnie, do tych krasomów
czych fig u r, i spieczmy godzinkę strawić (skoro sale po temu za mierną opłatą
będą otwarte ) na rozrywce , corsity nasze krzepić., a razem .nadać pewność i
iednostayność fizyczney mocy , przy w spólnem działaniu w razie potrzeby iest
_____
zdolną.
^ R. -P*
^ ^
‘
Od dnia 1 Stycznia 18^1 roku zacznie wycllodz.ić pismo polityczne ; Dziennik
Gwardyis H onorpwey pod redakcją Krystyana Lacha Szyrmy i Józefa Hubego,
codziennie jeden num er arkuszowy. Prenum erata m iesięczna. w stolicy wynos,!
Z if. 5 kw artalna Zip.12. Przyim uią podpisy wszysjkie księgarnie i właściwo
sk ła d y , -oraz główny K antor D ziennika , Gwardyi Honorowej w gmachach uni.
wersyteckich. Na prowincyi w szelkie pgczt-amty Królestw a Polskiego:
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