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RZĄD I WOJSKO
TnTFrmii»niMi?Hiuiu»iiunrnT
Warszawa, 25 listopada 1916 r.

N° 5.

Niepodległość Rzeczypospolitej za najkardyncdniejsze m am prawo; każde inne
co się temu sprzeciwia nie za prawo m am wcale, ale-za zupełne bezprawie.

Ignacy Potocki.

Rada Narodowa.
Powstawszy w trzecim roku wojny, powstała o dwa
z górą lata za późno. Niewątpliwie, skonsolidowanie
opinji publicznej w jednym organie oddałoby sprawie
polskiej w początkach wojny nieocenione przysługi, Trze
ba sobie jednak odrazu powiedzieć, że było to wręcz
niemożliwem, gdy się uwzględni krańcową podówczas
rozbieżność poglądów, krańcowe wyzbycie się przez spo
łeczeństwo zdrowych instynktów politycznych.
Dwa lata wojny zrobiły swoje. W straszliwie twar
dej szkole życia, '•p°n'ewierane bezwzględnemi rękami
zaborców, chłostane żelazną rózgą losu, nauczyło się
społeczeństwo polskie dość dużo, by w chwili decydują
cej odczuć konieczność wzmocnienia narodowej więzi.
Chwilą taką, chwilą egzaminu, do którego nie można już
po raz drugi powrócić, był akt 5 listopada.
Wszystko w nim było ciemnem, zagadkowem, dwuznacznem. Był rzeczą nieskończenie wielką, gdy stawiał
zasadę odbudowy państwa polskiego, gdy nowe przed
narodem polskim otwierał widnokręgi. Mógł być niczem,
gdy chodziło o wcielenie tej zasady W życie. Pierwsze

kilka dni po wydaniu aktu nie mogły bynajmniej działać uspakajająco. Realizowanie obietnic zaczęło się dokony
wać nietylko bez woli i wiedzy narodu polskiego, ale
wbrew jego żądaniom i interesom. Rzucono hasło po
wołania ludności pod broń, choć jak słusznie zaznaczał
w swej odezwie Centralny Komitet Narodowy, tylko
„rząd polski może być szafarzem krwi polskiej". Wyda
no średniowiecznem zacofaniem tchnące prawo o sejmie,
któryby był parodją sejmu właściwie. Przystąpiono do
formowania drogą osobistych zaproszeń Rady Stanu
O uwzględnieniu opinji kraju nie było mowy. Przedkła
dane przez poszczególne grupy żądania i memorjały'
przyjmowane były ze stałą i zawsze jednakową uprzej
mością i niezmiennie odkładane do kosza.
Nie należy w tern wszystkiem dopatrywać się ko
niecznie złej woli rządu niemieckiego, nie należy iść łat
wym, ale zgoła szalbierczym szlakiem rozumowań en
deckich. Nie można też jednak zapominać o tern, że
rząd ten w sprawie polskiej idzie bezmała tak po omac
ku, jak i my idziemy. Zmuszony wyższą racją stanu
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na w wątpliwość potrzeba ofiary mienia i krwi, którą
zdobył się wprawdzie na proklamowanie naszej niepod
wolności Polski złożyć należy. Gdyby tak być miało,
ległości, gdy jednak przychodzi do jej urzeczywistnienia
należałoby raczej Radę jaknajrychlej rozbić i unicestwić,
staje wobec trudności, których przezwyciężyć na razie
jako zaporę, o którą sprawa polska może się potknąć
nie umie. Ulega niesłychanemu naciskowi nietylko ze
strony własnego austryjackiego sprzymierzeńca, wbrew j do śmiertelnego upadku. Żadnych w tym względzie złu
dzeń i żadnych marzeń. Niech się nie powtarzają zabój
interesom którego sprawę polską wysunął, ale i własne
cze grzechy przeszłości.
go społeczeństwa, które w bynajmniej nie znikomym
odłamie przeciwko takiemu rozwiązaniu tej sprawy poTrzeba się tu dobrze zrozumieć, trzeba usunąć
wstaje. Stoi przed ciągle zagadkową wypadkową zabójczych
wszelkie niedomówienia. Bez podszeptywanych przez
Wręcz bitew, przed jedną wielką niewiadomą: przyjęciem
doktrynerstwo obaw urojonego nieszczęścia, bez zbęd
lub odrzuceniem przez Europę proponowanego załatwie
nych zgoła uprzedzeń, podejrzliwości, niechęci staje dziś
nia sprawy państwa polskiego. Pod straszliwem ciśnie
demokracja polska do wspólnej pracy. Nie gna jej na
niem tych krzyżujących się wpływów idzie drogą nie już
przód głód posad, nie gorączkują teki ministerjalne. Na
najmniejszego ale żadnego oporu, próbuje organizować
stanowisku, na którem dziś stoi, stała, krwią drogę swą
Polskę na własną rękę. Buduje ją, jakby budował mia
znacząc, nawet wówczas, gdy wypowiadało się przeciw
sto na stepie, na którym nie spotkał żadnej określonej
ko niej całe Królestwo. 1 to właśnie daje jej niewzru
przeszkody, żadnej zdecydowanej i świadomej siebie wo
szoną moc przekonania, że jej droga jest słuszną drogą,
li. Będąc przy tern wszystkiem czemś z gruntu nam obże się uwieść z niej nie da nikomu. Podporządkowując
cem, bezwzględnem i szorstkiem, popełnia tysiące nieta
interes własny interesowi powstającej Polski, czyni to
któw, najprzykrzejszych dla nas wybryków, najfatalniej
w tern glębokiem przeświadczeniu, że podjęty zostanie
szych dla siebie błędów. Upojony swojemi zwycięstwa
współ ly najwyższy wysiłek dla utworzenia mocnego,
mi i siłą, rozpręża się w naszą stronę jak w próżnię.
sprężystego rządu polskiego, dla powołania wielkiej armji
Budując bez Polski Polskę, ma to jedno na swoje uspra
narodowej. Tak długo iść będzie z innymi, póki ją z ni
wiedliwienie, że nie spotkał dotychczas nikogo, ktoby
mi łączyć będzie cel wspólny. Rozejdzie się, jeśli się
mógł do niego w imieniu tej Polski przemówić.
cele rozdwoją.
Tym kimś musi być i jest Rada Narodowa. Stąd
Nie ulęknie się tej samotnej drogi lud polski,—
wypływa jej pierwsze i najważniejsze na razie zadanie—
przywykł do niej w Polsce oddawna. Zna swoją wartość,
obrona interesów kraju w stosunku do obcych czynni
czuje swą siłę. Wie że bez niego Polska nie wskrześków. Stworzenie w Polsce punktu, o który można się
nie, że on tylko, nie kto inny, zapełnić może szeregi
oprzeć, ale którego nie można zarazem pominąć. Po
wojska polskiego, że on trudem swoim założyć musi
stawienie na przeciwko aktu 5 listopada—proklamowania
główne zręby nowej budowli. Nie tylko nie pozwoli się
państwa polskiego—dzień 15 listopada—skupienia zbioro.
zepchnąć, nie da się również zahamować w swym pę
wej woli polskiej. Przeciwstawienie sobiejdwóch zasad,
dzie. Jeśli zaprasza innych do pracy, to dlatego, iż mnie
przeciwstawienie ich na gruncie zupełnej równopraw
ma, że będzie w przyszłej Polsce dosyć miejsca dla
ności.
wszystkich. Nie znaczy to oczywiście, żeby się w czemkolwiek swoich ideałów, swojej bezpośredniej pracy,
Oczywiście nie może to zadań Rady wyczerpać.
swojego
dorobku wyrzekał.
Ograniczenie się do samej defenzywy w stasunku do za
Mogłoby to nastąpić wówczas dopiero, gdyby wszy
chłanności obcej inusialoby koniec końcem sprowadzić
stkie
w Polsce warstwy dały niczem niezachwiane do
sprawę na śliskie i błędne manowce neutralności, ma
wody,
że do bezpośredniego celu odbudowy ojczyzny
nowce, na które nie zapuści się najżyczliwsza
iść będą drogą najkrótszą i całem oddaniem się sprawie,
nam nawet myśl niemiecka, na których potknie się
z całą siłą, na jakie je stać. Czy tak będzie, powinna
i zaszarga najpoczciwsza nawet myśl polska. Rada która
wykazać najbliższa przyszłość.
stanęła na gruncie realizacji państwa polskiego, musi nie
Droga realnej pracy stoi przed Radą otwarta. Na
bawem ujawnić swoje państwowotwórcze zdolności i chęci,
porządek
dzienny jej obrad w czasie najbliższym cisną
musi z narodu polskiego wydobyć drzemiące siły, jeśli
się sprawy niesłychanego znaczenia, sprawy będące
nie chce zaprzeczyć sobie w samem założeniu, jeśli nie
bez mała probierzem wartości aktu 5 listopada z jednej
chce wytrącić sobie z pod nóg deski, na której zjedno
strony, a zdolności do obrony interesów swoich przez spo
czenie aktywnych grup narodowych dokonało się. Musi
łeczeństwo polskie z drugiej: Sprawa przymusu pracy
też, przecinając bezzwrotnie nieszczęsne spory i obłęd
i
bezprzykładnych gwałtów jakich się władze prowincjo
ne wahania, zająć pozycję wyraźnie antyrosyjską, gdy
nalne dopuszczają w stosunku do bezbronnej ludności.
powrót Rosji, nie uznającej aktu 5 listopada, grozi zagła
Sprawa tworzenia armji polskiej i udziału w tej pracy
dą powstającemu do życia państwu polskiemu. Stronni
Legjonów. Sprawa utworzenia pierwszego zawiązku rzą
ctwa polityczne, które się w Radzie Narodowej skupiły,
du
polskiego. Każda z nich jest tak obszerną, tak zamogą się różnić stopniem napięcia swojej energji, mogą
wikłaną i tak niepomiernie dla przyszłej linji naszego
być zgoła niejednolitej wartości, gdy będzie chodziło
rozwoju państwowego doniosłą, że tylko najgłębszem,
o gotowość do ofiar i czynu. Nie może natomiast pod
najtrafniejszem sięgnięciem do rdzenia rzeczy, tylko najlegać wahaniom kierunek ogólny, nie może być podawa
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niezłotnniejszem obstaniem na straży interesu narodowe
go i narodowej godności postawione być mogą tak, jak
postawione być winny. Do chwili powołania sejmu pol
skiego i z wyborów sejmowych wyłonionej polskiej Rady
Stanu jest to zadaniem Rady Narodowej, jedynie upra
wionej przedstawicielki zorganizowanej opinji publicznej.

Nie można od niej w tej kampanji żądać bezwarun
kowego zwycięstwa, zwycięstwo bowiem zależy nietylko
od biegłości wodza, ale i od sił jakiemi w danej chwili
rozporządza. Wolno jednak żądać, by narodowi polskie
mu oszczędzono sromotnej klęski, jakich nie brak było
niestety w naszych dziejach porozbiorowych.

-------------

Z frontu legjonowego.
Ś. p. major Albin Fleszar.
Legjony * polskie poniosły nieodżałowaną stratę
w śmierci jednego z najwybitniejszych swych oficerów.
Zanim podamy obszerniejsze o nim wspomnienie, druku
jemy rozkaz pułkownika Śmigłego-Rydza, oraz wykaz
bitw i akcji w których ś. p. major Fleszar brał czynny
udział.
R O ZK A Z
Żołnierze!
Dnia 2/X I umarł major Albin Fleszar. Wojsko na
sze traci w nim pierwszorzędnego oficera, naród jedne
go z najwartościowszych synów.
Jeden z pionierów polskiej wojskowości przed woj
ną, twardo i nieskazitelnie spełniał swój obowiązek w Cza
sie wojny. Był z tych, którzy nie zawodzą, a z żelazną
konsekwencją idą drogą honoru, wierni swej duszy.
Nie ma pośród nas tego, któryby mu posłał rycer
ską podziękę za wojenną służbę odr I-ej brygady — nie
ma komendanta Piłsudskiego, który go pod broń powo
łał. Waszych serc żołnierskich pożegnanie niechaj mu
zastąpi słowa wodza!
Podpisano: Śmtgły-Rydz.
Pułkownik.
Odczytać przed frontem w kompanjach i oddziałach.
Dnia 16.X I.1914 przybył mj. Fleszar jako komdt
bataijonu uzupełniającego pod Krzywoploty, gdzie objął
komendę bataijonu V I i brał z nim udział w bitwie, dn.
17 i 18.XI. W bitwie pod Łówczówkiem od 22.X II—
25.XII.1914 był komendantem odcinka, w skład którego
wchodził bataljon IV i VI
Następnie nieodłącznie brał udział jako kmdt VI
baonu, w walce pozycynej nad Nidą od 4.II1—11,V.1915,
w bitwach pod Wrzechowem od 16.V — 22.V.1915, pod
Żornikami od 28.V—18.VI.1915, pod Ożarowem od 24.VI29.VI, pod Tarłowem od 30.V I—2.VII, pod Urzędowem
od 12.VII—19.VII, pod Strzeszkowicami od 25.VI1-29.VII,
pod Jastkowem od 31.V II — 3.VIII, pod Kamionką od
5.V III—7.V III, pod Wysoko Litewskiem od 22.V III—
24.V III, pod Sobieszczycami od 3O.IX—3.X, pod Bolsze
Miedwieźe od 8.XI—16X1. W walce pozycyjnej pod
Kostiuchnówką od 16.XI—23.X I brał udział jako kmdt
7 p.p. (5 i 6 baon). Jako kmdt baonu 6-go brał udział
w walce pozycyjnej nad Oarbachem od 28.IV —28.V I.16.
Dnia 28.VI.1916 objął komendę 7 p.p. Od 28.VI—4.VII
dalej wałka pozyczyjna. Od 4.VII —7.V II walki o Pol

ską Górę. Od 17.V II—19.VIII.16 walka pozycyjna nad
Stochodem. (Jeziorno). Od 29.IX — 6.X.16 walka pozy
cyjna nad Stochodem (Kota 182). Po rozwiązaniu 7 p.p.
major Fleszar objął znów komendę 6 baonu.

Legjoniści z Dęblina
do Naczelnego Komitetu Narodowego.
Dęblin 11.XI.1916.
Będąc zdała od prasy nie mogliśmy Panom zaraz
odpowiedzieć na Wasz apel do nas. Stało się może i le
piej, gdyż fakty, zaszłe w ciągu togo czasu, wyjaśniły
Panom dosadnie wiele rzeczy, o których nie wypadałoby
nam, żołnierzom, Panów pouczać.
Radziliście nam Panowie stłumić w sobie gorące
pragnienia żołnierza polskiego i czekać, czekać cierpli
wie aż do końca wojny, do traktatów pokojowych, twier
dząc, że wtedy dopiero będzie czas na żądania. Chyba
dziś dla Panów jasnem jest, że męski krok naszego Ko
mendanta i stanowisko żołnierzy wobec Jegó ustąpienia
było zbyt na czasie, zbyt pożądane i skuteczne.
Sądziliście, że chcemy się zwolnić ze służby dla Na
rodu, a my chcieliśmy się zwolnić od wysługiwania się
interesom austrjackim, w danej chwili rozbieżnym
z programem i obowiązkami polskiego żołnierza, z ideą
niepodległości Polski. Wołaliście: nie opuszczajcie Oj
czyzny! — a myśmy opuszczali „landszturm" austryjacki.
Mówiliście do nas, jak gdyby nas wojna wyczerpa
ła i jak gdyby nam brakło hartu, zapału i ochoty do
wypełniania obowiązków żołnierza polskiego. A prze
cież nie daliśmy żadnego do takiego mniemania powodu,
bo popierając swojem wystąpieniem żądania tej części
Narodu, która dąży do niepodległości, widzieliśmy w na
stępstwie tego o wiele cięższe brzemię obowiązków, niż
I lojalne trwanie pod sztandarami c. k, Legjonów.
Raczyliście w swym zapale patjotycznym—przypo
mnieć nam dzień 4 września 1914. A my Wam otwarcie
powiemy, że w naszej pamięci silniej tkwi 6 sierpnia
1914 i przysięga, złożona w ręce naszego Komendanta,
na wierność Niepodległości Polski i Królowo Polskiemu.
Jeśli chcieliście do nas przemawiać imieniem Naro
du i w imię Idei—to mogliście pominąć wspomnienia tej
przykrej dla nas konieczności i ofiary na rzecz konsoli
dacji narodowej.
Myśmy i tak zresztą nie mieli zamiaru tego
Waszego „tabu“, Panowie, naszej wystąpieniem na
ruszyć.
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Czyśmy zaszkodzili swojem wystąpieniem sprawie
polskiej?
N am aw ialiście nas do opuszczenia naszego Wodza
i sztandaru niepodległości, k tó ry On nam i całem u Na
rodow i w tłoczył w dłonie — urościliście sobie pretensję
dyktow ania z poza zielonych biurek kroków żołnierzo
wi polskiem u, z k tó ry m nie dzieliliście trudów ,—a zawa
haliście się dzielić konsekw encje żołnierskiego upom nie
nia się o spraw ę polską.
On, nasz Wódz, Jó zef P iłsu d sk i, nie ty lk o nas nigdy
nie opuścił, nie zawiódł, nie ty lk o dzielił tru d y i grozę
bitew , ale nas w iódł — b y ł zawsze na przedzie. Myśmy
Do nie opuścili i n ig d y Mu się nie sprzeniew ierzym y.
Ż ołnierz polski z d rad y sztandaru lub W odza nie po
pełni.
On dla nas W odzem i Sztandarem , bo całem Sw o
jem życiem i w alką przekonał nas i Naród, 'że był, jest
i będzie w iernym sługą najw yższego praw a dla Polski,
idei niepodległości Narodu i Dobra R zeczypospolitej, n aj
lepszym i najm ądrzejszym synem P olski i nieustraszo
nym hetm anem w boju i radzie.
Słuchając Go i stojąc przy nim, jako k arn i żołnie
rze, najlepiej służym y Sprawie polskiej, to je st nasze
św ięte przekonanie.
My z nim aż do ostatniej kropli krw i. K to przeciw
Niem u — ten przeciw nam.
On zaczął budow ę wojska polskiego, On ją musi
skończyć.
Chcecie Panow ie m ieć praw o przem aw iania do nas,
m usicie razem z nam i zawołać: Niech żyje N aczelny K o 
m endant wojska polskiego — J ó z e f Piłsudski.

Żołnierze i podoficerowie kadry
Legjonów Polskich.
W im ieniu ty c h 3000 z k a d ry ,k tó re staw ały do ra 
p o rtu z zw olnienie.
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List z pola.
Szanowny Redaktorze!
Dwa ty g o d n ie już m inęły, jakem się z Wami po
żegnał i z „ H in terlan d u “ w yjechał — a przecież jest to
pierw szy list, k tó ry piszę do Was. Chcialem się wpierw
rozejrzeć w swem nowem otoczeniu, no i w sobie.
D ługotrw ałość w ojny kazała nam zamknąć swe id e 
ały jak najgłębiej. Rozm ow y nasze zszarzały, zeszły
z w yżyn na poziom zw ykłych gaw ęd żołnierskich.
Gawęd pełnych brudu i przekleństw , cynizm u
i szyderstw a.
P ró c z P olski i Piłsudskiego niema tu nic świętego.
Życie odległe od książek,1 i kobiet czystych, ży
cie — tak blizkie śm ierci, chociażby tej dla idei, w y 
tw arza to, co się rubasznością żołnierską nazywa. Jednostajność ty c h dwa lata trw ający h przygód, bezm yśl
ne g ry w karty i nie kończące się nigdy spory o konie,
prow adzone przez nas kaw alerzystów , ta szarzyzna co
dzienna przy g n ęb ia m nie, bom się odzw yczaił od tego
podczas urlopu, przez rozm ow y z W am i i pow rót do
książek.
I zdaw ało m i się, że ten szyderczy ton, ten c y 
nizm, ta obojętność stały się naturą m ych kolegów i to 
w arzyszy. Lecz ry ch ło czynem zadali kłam swym sło
wom. S traciliśm y
przedw czoraj placów kę. Z trzech
stron napadnięci m usieliśm y się wycofać. O statni cofał
się St. Św iteź z IV -ego szwadronu. P o strz e lo n y —padł
i został.
Bez ag itacji—bez żadnych dyskusji—w szyscy odrazu
w iedzieli co się stać musi.
W czoraj o jedenastej placów ka była nasza, w zię
liśmy p rzy tem trzy d ziestu jeńców i tru p a Switezia.
M iał postrzał w serce.
Pochow aliśm y go z kom endą I pp. i mimo huraga
nowego ognia wzniesiono krzyż nad jego grobem .
Nad grobem jego nie było żadnych frazesów—tylko
maska ironji i cynizm u znikła na chw ilę. Ogólnie sąd
o poległym sformułowano: odważna bestja — byczy był
chłop.
2-go P a źd ziern ik a 1916.
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Legjony kadrami armji.
N iezm iernie tru d n ą je s t droga, k tó rą idzie żołnierz
Legjonów, żołnierz za którym , rząd nie stoi, widom e
i czynne w yobrażenie ojczyzny.
Jeszcze na lata całe przed wojną, w organizacjach
strzeleck ich składał on przy rzeczen ia, że podda się pod
rozkazy rządu narodow ego i od tego uzależniał swój
czyn. Szczupła zaledw ie część społeczeństwa, skupiona
w K om isji S konfederow anych Stronnictw N iepodległościo
w ych odw ażyła się za tą jego gotowością stanąć i da
wać jej p o lity cz n e oparcie.
Dnia 6 sierpnia 1914 r., wśród swarów i targów
społeczeństw a, w ystąpił żołnierz do walki powstańczej —
i sam jednocześnie budow ał organizację cy w iln ą—by nie
zostać żołnierzem bez odpow iednika politycznego, bez
ojczyzny. O bojętnością i ugodowością społeczeństwa
w tłoczony w ram y c. i k. Legjonów , zm uszony złożyć
przysięgę obcem u m onarsze, zabiegał niestrudzenie oko
ło tego, by N aczelnem u K om itetow i Narodow em u wm ó
wić tę 'r o lę , ku której ten ko m itet sam odw agi nie m iał
się podnieść—rolę jeśli nie rządu, to przynajm niej jego
surogatu. Jeszcze w niedaw no pisanym liście p u łk o 
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wników legjonow ych do N.K.N., liście k tó ry ku wiecznej
srom ocie pozostał bez odpow iedzi, b y ło silnie zaakcen
towane to w ym aganie. Żołnierz bil się—a pod adresem
w szelkich organizacji, w szelkich p o lity k ó w słał, w p o 
staci m niej lub w ięćej oficjalnych pism lub przem ów ień,
w postaci listów i rozm ów p ry w a tn y c h , ciągle to jed n o
żądanie; w y tam na ty łach stwórzcie rząd.
Pam iętać o tern bezustannie muszą panowie p o lity 
cy, gdy w kom binacjach swoich o żołnierzu legjonow ym
m yślą.
K om endant P iłsu d sk i—jak długo stał na czele swo
jej b ry g ad y , a m oralnie na czele c ały ch L egjonów , sta
nowił dla żołnierza gw arancję, że do stw orzenia rządu
dojdzie. J e s t on dla żołnierza kimś więcej niż najw yższem zaufaniem obdarzanym kom endantem . Przez
swoje niestrudzone dom aganie się politycznego odpow ied
nika dla wojska stw arzał dla żołnierzy porękę, że nie
są najemnikami ani kondotjeram i, że to ru ją drogę pań
stwu i rządow i polskiem u. Dlatego jego ustąpienie wyj wołało masowe podania o zw olnienie, m otyw ow ane tern,
' że w wojsku austrjackiem nie chcą służyć. D latego j e 
go jeden list, m ówiący o nadziei, że teraz żołnierz poli 8ki zyska w reszcie swoją ojczyznę w postaci m ającego
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powstać rządu, skłonił w szystkich bez w yjątku legjonistów do cofnięcia ty c h podań.
Ale ciężka droga, k tó rą idzie żołnierz legjonow y
ku ojczyźnie nie je st jeszcze skończona; końca jej nie
widać jeszcze w yraźnie,
Od proklam owania zasady niepodległości tygodnie
upływ ają, a rządu polskiego dotąd niem a. Przez władze
okupacyjne ogłoszony został w erbunek do wojska pol
skiego, k tóre znów, ja k dotąd rzeczy stoją, — ma być
wojskiem bez rządu.
Nie tak dawno ze źródeł bardzo pow ażnych roz
chodziły się wiadomości, że tak ja k owo nowe wojsko
polskie ma być ochotniczem i oddziałam i p rz y arm ji nie
m ieckiej, — L egjony polskie pozostać mają p rzy arm ji
austrjackiej, jako obrona krajow a w yodrębnionej Galicji.
Dziś, na szczęście, pogłoski te można uważać ju ż za bez
podstawne.
Ale zjaw ia się inne niebezpieczeństw o daleko w ięk
sze, bo honor polskiego żołnierza legjonow ego na szwank
w ystaw iające.
W chw ili g d y ogłoszenia w erbunkow e władz o k u 
p a c y jn y c h jednom yślny odpór społeczeństw a w yw ołały,
gdy w szystkie g ru p y i stronnictw a uznały zasadę, że
ty lk o rząd polski je s t szafarzem krw i narodu, z p ro g ra 
mem utw orzenia rządu polskiego sk u p iły się w P adzie
narodow ej i tę zasadę za punkt wyjścia swej p rac y p rz y 
ję ły ,—tę zasadę dla ktArej krw aw o pracow ały L eg jo n y ,
—p a n p u łk o w n ik W ładysław S ik o r s k i podejm uje sie
usłużnie roli w erbow ania na podstaw ach ogłoszonych
przez władze okupacyjne i do tego chce użyć legjonistów, odkom enderow anych mu przez c. i k. K om endę
Legjonów, p u łk o w n ik a S z e p ty c k ie g o .
P an pułkow nik Sikorski mówi o tern zapew ne, że
L egjony stają się w ten sposób kadram i arm ji polskiej.
Zapewniać może będzie, jak niesłychanie m isterną grę
dyplom atyczną ma zam iar tu przeprow adzić. A może
on„’szef od początku w ojny politykującego D epartam entu
wojskowego, zechce osłaniać się rozkazem , którego on
jako żołnierz je st tylko wykonaw cą.
Ale niech nie zapom ina, pan pułkownik Sikorski, że
zb y t to są w iotkie osłonki, by zamaskować niem i w yła
nianie się z pod naczelnej zasady żołnierza polskiego.
Zasada ta: wojsko opierać się musi o,w łasny rząd. Żoł
nierzow i Legjonów z pod tej od lat całych krwawo r e 
prezentow anej zasady wyłamać się nie pozwoli zrozu
m ienie spraw y ojczystej, a nadewszystko uczu cie hono
ru ż o łn ie r za p o lsk ie g o . Jeżeli pan pułkow nik Sikorski
uczucia togo nie posiada, niech przynajm niej zrozum ie,
że liczyć się z niem należy jako z niew zruszoną p o b u d 
ką działań żołnierzy legjonow ycb.
L egjony staną się kadram i arm ji polskiej dzięki
długoletniej p rac y przygotow aw czej polskiego ruchu
wojskowego, a nadew szystko przeszło dw uletniej k rw a
wej p rac y frontow ej, którą dow iodły wysokiej swej w ar
tości jako wojska i obudziły sum ienie i ducha w n aro 
dzie. A le nie przekażą tej przyszłej arm ji polskiej
przekleństw a któro nad niem i ciążyło — p rz e k le ń 
stwa żołnierza bez swojego rządu. N ie przekażą— mimo
usłużnych zabiegów tych panów, k tó rz y bez żadnego
p raw a m oralnego przypisali sobie rolę „likwidowania"
dorobku Legjonów —a m ając k a rk dość g iętk i dostosować
się potrafią do zm ienionej konfiguracji i z każdej strony
przychodzący rozkaz skwapliwie przyjm ą,—naw et rozkaz
ro b o ty kondotjerskiej.
Tylko pogardliw e spojrzenie
i grube żołnierskie słowo otrzym ają panow ie ci jako od
powiedź legjonisty.
Nie o szacherkę polityczną tu idzie, ale o Polskę;
nie o czyjąś tam karjerę, ale o honor żołnierza polskie
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go. Na c h a ra k te ry ludzi pokroju pana Sikorskiego zbyt
poważna i odpow iedzialna to sprawa.
Tylko na rozkaz rządu polskiego stanąć m ogą L e 
gjony do tw orzenia arm ji polskiej.

Kolumny robotnicze.
D zieją się dziś w kraju rze c z y straszne, k tó re w y 
wołać w inny jak najszybszy i najbezw ględniejszy opór.
Ale opór jed y n ie możliwy: zorganizow any i jed nolity.
Do w szystkich klęsk w ojennych do łączy ła się dziś
branka przym usow a do robót. Władze niem ieckie p rze 
prow adzają ją w szystkiem i środkam i: przem ocą i pod
stępem . P obrani znajdują się pod w ładzą wojenną: po
byt i w arunki pracy nie podlegają żadnej k o n tro li ze
j strony polskiej.
A by znaleść drogę ratu n k u nie w ystarczy jednak
: oburzenie i te w szystkie uczucia, które gw ałt rodzić
musi. Trzeba spraw ę objąć na zimno, zrozum ieć, a zro 
zum iawszy mówić praw dę, choćby się ona m iała kom u
nie podobać. W skaże ona drogę obrony w tern co je st
możliwe do obronienia i drogę ochrony p rzedtem , co
jeszcze nadejść może.
Roboty przym usow e istnieją dziś w całej E uropie
środkow ej. Poza P olską istnieją w B elgji w AustroW ęgrzech, w ty c h tyg o d n iach zaprow adzone zostały
w N iem czech. Ale g d y b y rząd niem iecki zaprow adza
jąc u siebie ten przym us, czynił to wobec swoich oby
w ateli ty m i środkam i i w tych w arunkach, co u nas,
ani dnia istnieć by nie mógł! Z m iotłoby go natychm iast
oburzenie i jednolita wola narodu! Dlaczego? Bo tam
naród wie, co to jest rząd w łasny, co mu naród w inien,
a co on narodow i. A rząd wic, że tylko przez własne
społeczeństw o może m ieć siłę.
Jakiekolw iek spraw y w zięlibyśm y dziś pod uwagę,
w szystkie one prow adzą do jednego, do gw ałow nej po
trzeby rządu w łasnego, k tó ry b y nas wziął w opiekę
i mocno m ógł stawać wobec obcych, bo o cały naród
oparty.
Trzeba więc pow iedzieć praw dę.
Nowej klęsce
winni są Niem cy. Ale nie oni sami. W inni są ci pano
wie nasi, k tó rz y przez długie czasy opierali się stw o
rzeniu rządu tym czasow ego, rad y narodow ej. W inni są
i ci p rzyw ódcy ludowi, k tórzy m ów ili, że spraw a rządu
w łasnego nic lud nie obchodzi...
Ale co czynić dziś? Nie w ystarczy opór jednostek,
wsi, czy naw et pow iatów . O pór ten musi zlać się w je 
dno .ognisko.
Ogniskiem tom je st utw orzona w W arszawie R ada
narodow a, k tóra dziś rząd polski zastąpić pow inna. Musi
ona znaleść potrzebną dziś siłę, energję i pośpiech.
W ted y będzie m ogła przetw orzyć się w Rząd, k tó 
r y o naród op arty , wolą narodu będzie silny.

Z czyjego rozkazu?
Setki legjonistów rozsyła się dziś po kraju, aby
werbowali do wojska polskiego. K to ten rozkaz wydal?
Jed y n a in sty tu cja polska, k tóra m iała głos w spraw ach
legionow ych to N aczelny K om itet N arodow y w Galicji.
W iem y, że rozkazu takiego N aczelny K om itet N arodow y
nie w ydał i w ydać nie mógł. A więc w ydała go sama
K om enda Legjonów ? Ona, k tó ra zaklinała się zawsze,
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że jako in sty tu cja wojskowa do polityki się nie miesza?
A le K om enda Legjonów zawisłą je st jeszcze od austryjackiej N aczelnej K om endy. A więc w ydała go władza
austryjacka? Jednakże władze niem ieckie mają dziś fak
ty cznie głos decydujący. A więc one ten rozkaz w y
dały?—Nie w iem y, ale w każdym razie nie wyszedł on
od władzy połsłciej... A może n ik t rozkazu nie wydał,
a ty lk o znalazło się k ilku ludzi w L egjonacli, k tó rzy na
w ysokich stanow iskach będąc, chcieli jeszcze w yższych
dopiąć i sami zgłosili się do w ładz obcych? Sami, bez
jakiegokolw iek upow ażnienia zc strony polskiej! Od ob
cej w ładzy dostali upow ażnienie, by rozkaz ten podw ła
dnym swym wydać!
Zrozum iałem je st, że władze niem ieckie na tę p ro 
pozycję się zgodziły. U śm iechała im się nadzieja, że
pow stanie wojsko polskie, k tó re pod ich rządam i będzie,
a nie polskiem i. G otow i byli uczynić z P olaków —
w interesie w łasnym —- uzbrojonego sprzym ierzeńca,
a tu zgłaszają się P olacy z tern, że w y starczy dla nas
być wojskiem nąjemnem!
A le jak nazw ać ty ch Polaków , k tó rzy taką robotę
z N iem cam i p ro w a d z ą? . Aby tę nazw ę dla nich w yszu
kać, trzeba sobie jasno zdać spraw ę z wagi i grozy
chwli! Je d en je s t dzisiaj skarbiec polskiej siły. S k arb 
cem tym L eg jo n y polskie i P o lsk a O rganizacja W ojsko
wa. Pow iększony przez siły całego narodu może nam
dać on w chw ili obecnej moc, za k tórą w szystko zdobyć
możemy! I oto znajdują się ludzie, k tó rz y wszelkiem i
sposobam i starają się usunąć tw órcę i niezłom nego stró 
ża tego skarbu, Józefa Piłsudskiego. Potem licząc na
bezsiłę i ciem notę ludu polskiego idą skarb ten bez jego
woli, a za ,tanią cenę oddać obcym ... W iadom o, jak
w zw ykłem życiu nazyw ają się ci, k tórzy czyjem ś mieniem rozporządzają się bez w iedzy i woli właściciela!
1 nie o tę szkodę tu chodzi, k tórą sam w erbunek
dziś przynieść może. W iadom o, że do wojska polskiego,
nad k tóre m nie będzie rządu polskiego, w którem nie
będzie K om endanta Piłsudskiego, n ik t .dzisiaj nie pój
dzie...
A le o czas chodzi, czas najw ażniejszy, w którym
w ydobyte siły narodu zm ienić m ogą oblicze P olski na
wieki... R obota w yżej opisana kradnie narodow i chw ile
je d y n e do zdobycia praw , k tó re m inąć m ogą bezpo
w rotnie...
I nie dość dziś m ów ić ogólnie. Trzeba dziś, w chw ili
niebezpieczeństw a, palcem wskazać narodow i szkodników
i po im ieniu w ym ienić. N ajgorliw szym dzisiaj organi
zatorem w erbunku prow adzonego z w ładzam i niem ieckiem i i pod ich w yłączną opieką jest pułkow nik W ła
dysław Sikorski...
Oficerowie legjonowi rozjeżdżają się po kraju. Lepsi
wśród nich wahają się i nie w iedzą ja k postąpić, niektó
rzy pocieszają się tern, że robota ich nie je st szkodliwa,
bo i ta k w krótce rząd niem iecki przekona się o bezsku
teczności tak ieg o w erbunku. M ylą się nie oni jedni, bo
i niejeden fachow y .p o lity k popełnia ten ciężki błąd
i grzech, zapom inając, że dziś miesiące liczą się jak
l a ta ..
N ajgorsi zaś wśród nich — kłam ią. W iem y już
dziś o oficerze legjonow ym (stale w alczącym na tyłach),
k tó ry rozpuszcza w śród nieśw iadom ych rzeczy na p ro 
w incji, że w erbunek rozpoczęty został na zgodą R ad y
N arodow ej.
Śm ie do b ezw stydnych k łam stw ' swoich mieszać
nawet nazw isko Piłsudskiego!
Nie dość zam ętu wśród ludu naszego z przyczyny
obcych, zjaw iają się jeszcze i cierpiani są wśród nas tru 
ciciele polskiej narodowości!
Tern bardziej wobec wagi i grozy dnia dzisiejszego

spotężnieć musi robota ludzi św iadom ych, a dobrej woli!
Z całą mocą ujaw nić się dziś musi na zewnątrz, to, co
n u rtu je ju ż dziś duszę ludu polskiego!
W ola ta zm iecie precz ty ch , którzy zbrodnicze podejm ą działania... A da się ona objąć słowy: Sprawa

nasza — rząd własny,
sudski.

Człowiek nasz — Józef Pił

Z CAŁEJ POLSKI.
Wypadki zapoczątkowane aktem z 5 listopada ogłaszającym
niepodległość Polski toczą się dalej i sprawdza się to, co odrazu
można było przewidzieć, że akt ów nie jest Wcale zakończeniem
czy zamknięciem dzieła, ale owszem otwarciem nowych możliwoś
ci dla narodu, otwarciem obszarów dalszej pracy i walki.
Po zapowiedzi utworzenia wojska polskiego przed utworze
niem się rządu narodowego ogłosiły władze okupacyjne niemieckie
i austryjackie dnia 12 listopada jednobrzmiący afisz o warunkach
wstępowania do wojska polskiego. Wedle brzmienia ogłoszeń Woj
sko to werbowane musiałoby być przez Władze niemieckie, i połą
czone z Wojskiem niemieckiem pod kierownictwem jego naczelnej
komendy. Następnego dnia pojawiło się ogłoszenie zapowiadające
zwołanie sejmu, który miałby być wybrany przez sejmiki powiato
we, więc na podstawie prawa wyborczego odsuwającego od wpły
wów na wynik wyborów lud polski, a oddającego je W ręce nie
licznym sferom wielkich posiadaczy, oraz Władzom okupacyjnym.
Rzecz jasna, że zarządzenia te wywołały w całym kraju, bez
różnicy warstw społecznych i partji politycznych, jednomyślną nie
chęć i protesty.
Dnia 12 listopada odbył się w Warszawie olbrzymi Wiec lu
dowy zwołany przez Centralny Komitet Narodowy do „Pałacu lo
dowego" z programem „Sejm i armja". Wszyscy mówcy słuchani
z zapałem i wśród oklasków przez 8-mio tysięczny przeszło tłum
słuchaczy, domagali się natychmiastowego utworzenia Rządu pol
skiego obdarzonego zaufaniem Wszystkich warstw społecznych na
rodu, oraz zwołania sejmu konstytucyjnego na podstawie powszech
nego, równego, bezpośredniego tajnego i proporcjonalnego prawa
wyborczego/ Armja polska, której utworzenie jest koniecznym wa
runkiem utrwalenia niepodległości państwa polskiego i zabezpie
czenia go od najazdu rosyjskiego musi być utworzona jedynie
przez Rząd polski i poddana pod komendę Józefa Piłsudskiego.
Każde słowo wypowiedziane o tym, którego naród na Wodza swo
jej armji jednomyślnie się domaga, wywoływało wśród słuchaczy
długo niemilknące entuzjastyczne okrzyki i oklaski.
Jednocześnie odbyły się dwa tłumne Wiece robotnicze, urzą
dzone przez Polską \Partję Socjalistyczną na Pradze i na Woli,
które—podobnie jak wiece na Mokotowie i na Żelaznej zwołane
W tydzień później (19 b.ni.j—domagały się Sejmu i Rządu polskie
go, armji przez rząd polski stworzonej, i protestowały przeciw
przymusowemu poborowi do kolumn robotniczych.
O godz 4-ej po południu zebrały się W Alei 3-go Maja Wie
lotysięczne rzesze młodzieży zwołane na Wiec przez młodzież filarecką, narodową i zarzewiacką. Liczni tnówcy nawoływali do te
go, by młodzież inicjatywę ruchu narodowego zmierzającego do
stworzenia armji polskiej brała i na swoje także barki, odwoływali
się do poczucia honoru polskiego, który musi nam nakazać „os
trzami bagnetów zakreślić granice ojczyzny", domagali się stwo
rzenia armji polskiej przez Rząd narodowy, jedynie dający gwa
rancję jej niezależności i jedynie powołany do wezwania’ narodu
pod broń, zapewniali, że na wezwanie tego Rządu, oraz wodza
Polski walczącej Józefa Piłsudskiego młodzież jak jeden mąż sta
nie pod broń, z największym natomiast naciskiem protestowali
przeciw temu, by Władze okupacyjne, bez rządu polskiego, otwie
rały werbunek. Po wiecu odbył się pochód demonstracyjny. Oko
ło 30.000 młodzieży i publiczności, zwłaszcza robotników, wzięło
W nim udział. Nad dziarsko maszerującymi szeregami unosiły się
napisy: „Niech żyje Rząd polski", „Niech żyje armja polska!" „Na
wojnę z Rosją!", „Niech" żyje komendant Piłsudski", „Niech żyje
Polsk. Org. Wojsk.". Wśród niemilknących ani na chwilę śpie
wów i okrzyków doszedł pochód do pomnika Mickiewicza, gdzie
zgromadzeni wysłuchali jeszcze szeregu przemów i wznosili okrzy
ki na cześć niepodległości, rządu, armji, Komendanta, Legjonów,
oraz ludu, robotnika i młodzieży polskiej.
Tegoż dnia, oraz dni najbliższych pojawił się szereg odezw
różnych partji politycznych: P.P.S.; N.Z.R., Pols. St. Lud; jedno
myślnie domagają się w nich Rządu opartego o najszersze warst
wy ludowe, Sejmu i armji stworzonej przez Rząd polski, który
„jedynie jest uprawnionym szafarzem krwi polskiej". Pojawiły się
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nadto broszury: P.P.S.: o sejmie konstytucyjnym, armji ludowej
i o ministerjum pracy, oraz Grupy pracy narodowej: o Józefie Pił
sudskim jako wodzu przyszłej armji polskiej. Szczególne wraże
nie zrobiła odezwa Polskiej Organizacji Wojskowej. Powołując
się na polski ruch Wojskowy odrodzony z woli i pracy Piłsudskie
go i zaznaczywszy z naciskiem, że „celem, który on realnie rucho
wi temu postawi! jest artnja polska rządowi polskiemu podległa"
wzywa ona każdego „kto zdolnym do broni i komu nie frazesem
są tylko hasła: ojczyzna, wolność, armja"—do wstępowania w sze
regi P.O.W. tej jednolitej silnej i karnej organizacji, która pracuje
nad wytworzeniem kadr polskiej siły zbrojnej. Skutkiem tych
odezw, oraz rozrzucanych na ulicy, na wszelkich zebraniach,
w wyższych uczelniach, w teatrach i t. d. ulotnych kartek, werbu
nek do P.O.W. Wzmógł się znacznie, dochodząc W ciągu dni kilku
w samej Warszawie do kilkuset nowo przyjętych.
Najpełniejszym jak dotąd wyrazem stanowiska w sprawie
armji polskiej jest uchwala Centr. Komitetu Nar. z dnia 18 b. m.
którą przytaczamy:
„W stosunku do sprawy tworzenia armji polskiej C. K. N.
stwierdza raz jeszcze:
1) Armja polska może być powołana do życia tylko przez
rząd polski.
2) Armja ta, jako konieczna podstawa niepodległości Pań
stwa Polskiego, winna być budowana odrazu na zasadach, zapew
niających jej niezależność od czynników obcych, a więc pod kie
rownictwem ludzi, tę samodzielność narodowi gwarantujących, oraz
środkami, które się znajdą W rozporządzeniu rządu polskiego.
Wszelkie enuncjacje i plany W sprawie armji polskiej, wy
suwane obecnie, a na tych zasadach nie oparte, nie mogą stać się
punktem wyjścia do organizowania armji polskiej, jako niezgodne
z kierunkiem i charakterem naszej pracy nad budową państwa
niepodległego.
3) Artnję ochotniczą, powołaną do walki z Rosją, uważamy
za kadry przyszłej siły zbrojnej, opartej na powszechnej służbie
wojskowej.
Co się tyczy akcji, rozwiniętej obecnie na rzecz przymuso
wego poboru do Wojska polskiego, stwierdzamy:
1) że akcja ta jest Wszczęta bez porozumienia z miarodaj
nymi i istotnymi kierownikami prac, zmierzających do utworzenia
wojska polskiego;
2) że powszechna służba wojskowa może być w Polsce za
prowadzona dopiero wówczas, gdy rząd polski zorganizuje i cał
kowicie obejmie zarząd państwem, a Więc również Wszelkiemi
sprawami i czynnościami bezpośrednio i pośrednio związanemi
z armją.“
Faktem bardzo Wielkiej doniosłości dla życia politycznego
Polski jest dokonane wreszcie porozumienie stronnictw polskich
i utworzenie 15 b.m. liady Narodowej.
Rada Narodowa liczy obecnie 41 członków. W najbliższych
dniach nastąpi powołanie członków prowincjonalnych w liczbie 35
do 45 osób, Wobec czego pełny skład Rady wynosić będzie około
80 do 90 członków.
W formowaniu Rady Wzięły udział Wszystkie stronnictwa,
stojące na gruncie realizacji państwa polskiego na zasadzie aktu 5 listo
pada, od skrajnej lewicy niepodległościowej począwszy, a skoń
czywszy na grupach konserwatywnych. Nie przystąpiły na razie
do Rady Narodowej: Stronnictwo Polityki Realnej i Polska Partja
Postępowa.
Tak jak dziś jest, ma prawo Rada Narodowa twierdzić z całą
słusznością, że reprezentuje opinję kraju, który dąży do wolności
i który w tein dążeniu chce osiągnąć ów skarb najwyższy — pań
stwo polskie. Dopóki nie zbierze się sejm polski, sejm powołany
nie przez taki dziwoląg, jakim jest dotychczas ogłoszona ordyna
cja wyborcza, ale przez istotne na zasadach demokratycznych
oparte wybory, będzie Rada Narodowa jedynym i pełnym wyrazem
opinji kraju i tego charakteru nikt jej odjąć nie zdoła.
Liczy Rada obecnie: 6 członków Stronnictwa Narodowego,
7 członków Ligi, 2 — Zjednoczenia Postępowego, 2—Stronnictwa
Pracy Narodowej, 2—Narodowych Radykałów, 12 członków stron
nictw, Wchodzących w skład Centralnego Komitetu Narodowego,
i 10 bezpartyjnych.
Wśród tych wszystkich objawów poważnej i gorącej pracy
narodowej, oraz jednolitego skupiania się opinji i wysiłków około
programu Rządu i opartej na nim armji nie brak niestety robót
wichrzycielskich.
Pułkownik Sikorski, dotychczas szef osławionego Departa
mentu Wojskowego, podjął się prowadzić werbunek na zasadach
dotąd ogłoszonych przez Władze okupacyjne. Nie liczy się on
z jednolitą opinją całego narodu, że tylko polski rząd ma prawo
tworzyć polskę armję, nie liczy się nawet z głosem Ligi Państwo
wości Polskiej, jedynej popierającej go dotąd organizacji, która
w odezwie swej z 10 XI, oświadcza: „Armja polska musi powstać
na rozkaz i wezwanie organu polskiej władzy narodowej. Tylko
taki organ może skupić dokoła rzuconego przezeń hasła polskie
zastępy zbrojne." Wystarcza mu upoważnienie nowo mianowane
go c, i k. Komendanta Legjonów, pułkownika austryjackiego szta
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I bu, Szeptyckiego (brata grecko-katolickiego metropolity ze Lwowa).
Obaj podjęli się tej roboty na Własną ciężką odpowiedzialność
przed narodem i historją.
Pomaga im inny znany wichrzyciel, p. Aleksander Zawadzki.
Imieniem dawno nieistniejącego Nar. Zw. Chłopskiego, który już
rok prawie temu wraz z innemi partjami chłopskiemi utworzył Pol
skie stronnictwo ludowe, zwołuje na 26 b.m. wiec chłopski do War
szawy, który ma się oświadczyć za werbunkiem pana Sikorskiego
i Władz okupacyjnych. To też Wiec ten spotka! się już z silnym
protestem w organie P. S. L. „Polaku" oraz W odezwie „Chłopów
ludowców" wydanej Wczoraj i wyjaśniającej obalamuconym uczest
nikom,‘ściąganym na wiec, szkodliwość machinacji p. Zawadzkiego.
W Ł o d z i ogłoszenie aktu niepodległości z powodu bardzo
nietaktownych zarządzeń policyjnych przyjęte zostało zimnoizniedowierzaniem. Dopiero po południu urządzono wiec, na którym
j publiczność się cokolwiek rozkrochmaliła. Przemówienie robotni
ka z P.P.S., ożywiło zebranie, górowały okrzyki „Niech żyje armja
i Józef Piłsudski". Po Wiecu zaimprowizowany został pochód
w czwórkach, który zgromadził ze 2.000 młodzieży; Przedstawi
ciele Rady łódzkiej C.K.N. byli na ogłoszeniu aktu oraz przema
wiali na Wiecu.
D. 12 b. m. odbył się przy udziale 2.000 osób wiec, urządzo
ny staraniem Rady Narodowej Łódzkiej. Powzięto następującą
rezolucję:
„Zebrani na wiecu politycznym w dniu 12 listopada 1916 r.
Widzą W proklamowaniu przez mocarstwa centralne niepodległego
państwa polskiego fakt epokowego znaczenia. Rozpoczyna się
dla Polski i Litwy okres wielkich prac państwowo twórczych.
Stwierdzając, że jedynie oparty o szerojtie warstwy ludowe
rząd demokratyczny jest W stanie powołać do życia silne i liczne
wojsko, dające państwu polskiemu rękojmię zupełnej niezależności
i trwałości, uważamy za najgłówniejsze na dziś zadania:
1) zwołanie przez powszechne, bezpośrednie, równe, tajne
i proporcjonalne glosowanie Sejmu Konstytucyjnego,
2) stworzenie armji polskiej, której zawiązkiem Winny być
Legjony z ich naczelnym wodzem, Józefem Piłsudskim."
Groźne i stale rosnące Wrzenie wywołują w Łodzi zarzą
dzenia tamtejszych władz policyjnych W sprawie ‘przymusu pracy.
Jeszcze W końcu października, b. r. wydala Rada Narodowa m. Ło
dzi z tej racji komunikat, w którym tak mówi:
„Postępowanie władz okupacyjnych przeciwstawia się naszym
usiłowaniom, zdążającym do wydobycia maximum siły z narodu,
który musi zorganizować się państwowo i chwycić za oręż w obro
nie swej niepodległości przed odwiecznym jej Wrogiem—Rosją.
Polski lud roboczy rozumie całą doniosłość swej roli w ca
łokształcie prac państwowo-twórczych... Mocy jego nie złamały
długoletnie prześladowania moskiewskie, nie ugnie się też pod naporem nowych gwałtów, dając im należytą odprawę.
I w akcji swej robotnik polski nie pozostanie osamotniony.
Świadomy ogół, Widząc zagrożone u podstaw społeczeństwo, po
prze tę akcję moralnie i materjalnie W imię najżywotniejszych in
teresów narodowych".
Od tej pory stosunki nie polepszyły się bynajmniej. Chwy
tanie i wywożenie po kilkuset ludzi dziennie jest zjawiskiem sta
łem. Wśród warstw robotniczych rozgoryczenie dochodzi do t a 
kich rozmiarów, że można się było obawiać czynnego oporu. Nad
ludzkim ledwo wysiłkom miejscowych organizacji niepodległościo
wych udało się wybuch powstrzymać. Ale co będzie dalej?
N a L it w ie ogłoszenie niepodległości wywołało ogromne
Wrażenie. Mimo niechętnego stanowiska władz policyjnych odbyła
się liczna manifestacja W Wilnie przed Ostrą Bramą, na której
śpiewano stosownie do okoliczności skomponowane zwrotki pieśni
„Boże coś Polskę" o nierozdzielnej łączności Litwy i Korony. Po
ufny ale bardzo liczny wiec uchwalił rezolucje, stwierdzające tę
jedność i domagające się szeregu koncesji dla żywiołu polskiego
na Litwie. Już dnia 2.XI Polski Komitet Organizacyjny w Wilnie
uchwalił deklarację, którą przesłał do Warszawy na ręce rektora
Brudzińskiego dla zakomunikowania jej kanclerzowi niemieckiemu.
Oto jej tekst:
POLSKI KOMITET ORGANIZACYJNY W WILNIE,
stwierdzając, że dążenie do Wspólnej państwowości z Polską
jest postulatem politycznym, jednoczącym wszystkich- Pola
ków, kraj nasz zamieszkujących, jak o tein świadczą jedno
głośne rezolucje, odbytych‘ w dnieli ostatnich wieców,, oraz
(stwierdzona) opinja polska całego kraju;—uznając.
że W ramach wspólnej z Polską państwowości kraj ten
będzie mógł w zupełności zachować odpowiadającą jego Wa
runkom odrębność;
że jedynie w tych ramach będą mogły znaleźć całko
wite zaspokojenie kulturalne i narodowe dążenia Wszystkich
jego narodowości;
że w tych ramach również znajdą uwzględnienie wszyst
kie jego gospodarcze potrzeby;
że Wobec powyższego, oddzielenie nas od Polski kor
donem granicznym byłoby dla nas niedającym się naprawić
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nieszczęściem i niesprawiedliwością, przeciw której musimy
jaknajgoręcej protestować, — oświadcza:
dla Polaków Litwy i Białej rusi możliwem do przy
jęcia będzie takie tylko rozstrzygnięcie losu naszego kraju,
które nam zapewni jednolitość państwową z Polską, Wszelkie
zaś inne pozostawi Wsercach naszych Wiecznie jątrzącą się
ranę i będzie przyczyną 'fermentu, uniemożliwiającego nor
malny rozwój zarówno tego kraju, jak i sąsiednich.
W K r z y w o p ło t a c h , pobojowisku jednej z najsławniejszych
bitw legjonowych, odbyła się 19 b.m. podniosła uroczystość. Olku
skie koło Ligi kobiet zainicjowało położenie na polu dawnej Walki
położenia kamienia pamiątkowego dla poległych. Zjechali się de
legaci okolicznych organizacji narodowych, zebrały się ogromne
rzesze ludu okolicznego, pułki I-ej Brygady oraz artylerji Legjonów przysłały swych reprezentantów. Z Krakowa przyjechał ksiądz
biskup Bandurski oraz Komendant Piłsudski. Poświęcenia doko
nał ksiądz Bandurski po wypowiedzeniu wspaniałego kazania.
Uroczystość była wspaniałą manifestacją na cześć Legjonów
i ich Wodza — Piłsudskiego.
:— =i
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Mimo Wszelkich protestów ze strony Rosyi, mimo oficyalnego przytakiwania ze strony koalicyi, fakt ogłoszenia niepodległości
Polski coraz wyraźniej zaznacza swą wagę w polityce międzyna
rodowej. Z głosów prasy koalicyjnej wynika, że dotychczasowa
podstawa traktowania sprawy polskiej jako wewnętrznej sprawy
Rosyi — runęła także i dla mocarstw zachodnich. Charakterys
tyczne były pod tym Względem słowa posła Szulgina w Dumie ro
syjskiej: „Jeżeli dojdziemy do przekonania, że Polacy przyjmą
chętnie manifest niemiecko-austryjacki i utworzą armię, W takim
razie Rosya nie może liczyć, że w tym wypadku koalicya zadowo
li się udzieleniem Polsce autonomii". Stało się tak zresztą nie
tylko w stosunku do koalicyi.
I w Rosyi zdają się uważać za rzecz nie ulegającą kwestyi,
że Polacy dziś niepodległość im daną rozpoczną wykonywać. Zda
nie to wyraził w Dumie poseł DemidoW:
„...Z ogłoszeniem aktu niemiecko-austryąckiego skonała dla
Rosyi kwestya autonomii Polski. Z kwestyi WeWnętrzno-politycznej stała się kwestyą międzynarodową i teraz musimy już się *
z tern liczyć, że po przerwaniu frontu niemieckiego będziemy ma
szerować przez terytoryuin państwa niezależnego. Bo przecież
nie ulega wątpliwości, że Polacy przyjmą ofiarowaną im niepo
dległość". Zwraca uwagę spokojny, zimny ton znacznej części
prasy angielskiej, która fakt zaszły przyjmuje bez oburzenia i wca
le o prawa rosyjskie W Polsce walczyć nie myśli. Tak n. p „Dai
ly News": „Mieszkańcy rosyjskiej Polski są przedewszystkiem Po
lakami i żywią niewzruszone nadzieje odbudowania samoistnej je
dnolitej Polski.
Niemcy nie ofiarowują im wprawdzie jedności, ale samoistność, gdy Rosya proponowała tylko autonomię. Nie należy przy
puszczać, że Polacy w darze Niemiec będą Widzieli tylko bezwar
tościowe koncesye". A „Truth" pisze: „Czy przy rozprawach
będzie mógł ktokolwiek uczynić propozycyę, aby Polska, którą
Niemcy chcą uniezależnić oddaną została z powrotem Rosyi? Czy
Prancya i Anglja poprą taką propozycyę? Chytry Niemiec rzucił
jabłko niezgody sprzymierzonym..."
I rzeczywiście. Konflikt między mocarstwami zachodniemi,
a Rosją w sprawie polskiej coraz częściej przedziera pokrywę
pozornej zgody w tej sprawie. Prasa codzienna pisała już o ostrej
scysyi z ambasadorem angielskim na dworze petersburskim; praw
dziwe, a głębiej nurtujące przekonania francuskie odzwierciadla
prasa francuskiej Szwajcaryi, gdzie spotykamy się z coraz ostrzej
szą krytyką polityki polskiej Rosyi i z poważnem traktowaniem
aktu 5 listopada.
Wszystkie te jednak roztrząsania, wszystkie troski polity
ków zachodnio-europejskich najwidoczniej wypływają z jednego
pytania: Co Polacy teraz uczynią?
Cała polityka koalicyi zdaje się kierować przewidywaniem
antyrosyjskiego czynu Polaków.
Kiedy w koalicyi więcej o przyszłość chodzi, W obrębie
mocarstw centralnych akt 5-go listopada zaczyna już dziś oddzia
ływać realnie. On wywołał sprawę wyodrębnienia Galicji, a przez
to postawił na porządku dziennym sprawę przebudowy całej Austryi Wraz z zupełną zmianą jej wewnętrznego układu sił poli
tycznych.
Niezmiernie ciekawą była wiadomość prasy codziennej, że
sprawa nowych praw dla Polaków w Poznańskiem łączy się, We
dług sfer oficyalnych, ze sprawą reformy wyborczej sejmu pruskie
go i wpłynie na jej przyśpieszenie. W ten sposób oddziałuje już
dziś sam akt 5 listopada na wewnętrzne sprawy mocarstw cenW. P.
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tralnych. Jasnem jest, że gdyby do samego aktu prawnego dołą
czyło się powstanie czynnika siły polskiej, działałby on nie tylko
na terenie aktu niepodległości, ale równocześnie wpływałby już
dziś na tworzący się układ sił środkowo europejskich. Z zasobem
sił teraz stworzonych poddać się będzie musiał, może już W nie
[ długim czasie, rozważaniem całej Europy.
r ...... ...... "
I

B IC Z .
W kancelarji męża opatrznościowego.
Scena I. — W poczekalni.
W drzwiach poczekalni ukazuje się ADJUTANT (może być kiepski
hrabia) i wywołuje:
Pan SzWarcweisrot! do Szwarcgelba: Przepraszam, że
nie Pan pierwszy, ale ten pan ma pilniejszy interes...
Scena II. — W gabinecie.
Wchodzi pan Szwarcweisrot, (lajtnant do specjalnych poruczeń).
PUŁKO WNIK DEP. WOJSK. (równie dobry żołnierz, jak uczci
wy polityk) zrywając się z krzesła: Padam do nóżek, ścielę się do
stópek, najniższy sługa!
SZWARC WEISROT: Mahlzeit! (siadając) Na also jak stoi
interes?
PUŁKOWNIK-. Jeszcze raz zapewniam Pańskich mocodaw
ców, że nikt tego taniej nie zrobi. Dowodem moje dwuletnie do
świadczenie z p. Szwarcgelbem.
SZWARCWEISROT: A Właśnie! Chciałbym zadać pytanie
trochę delikatnej natury: Z kim Pan właściwie jest silniej związa
ny, z Szwarcgelbem, czy z p. Czerwonobielskim?
PUŁKOWNIK: O, dla ojczyzny ja wszystko gotów jestem
uczynić!
SZWARCWEISROT: A-a-a,—to doskonale! Wróćmy więc
do interesu. Otóż muszę zwrócić pańską uwagę, że gdyby się
Czerwonobielski Pana wyparł, interes nasz nie doszedłby do
skutku.
PUŁKO WNIK: O, niech Pan uspokoi Ekscelencję! Stwo
rzymy fakt dokonany, a wtedy Czerwonobielski na wszystko się
zgodzi! Słychać pukanie. Otóż i on! wyprowadzając Szwarcweisrota
do pokoju na lewo—do siebie: Zanudzi mnie ta bestja!
Zasłania niektóre portrety na ścianie draperją z białym orłem.
Rozkłada na biurku memorjały: „Korpus posiłkowy, a klamry na paskach",
„Znaczenie sztandarów pułkowych w prawie międzynarodowem*, „1. Bryga
da, a kodeks wojskowy austryjacki*. Wchodzi Czerwonobielski (członek
L.P.P., z prowincji, człowiek dobrej wiary):
CZER WONOBŁELSKI: Pułkowniku! Dzięki Bogu, że Wre
szcie Pana zastaję! Czy jest już rząd w Warszawie?
PIŁKO WNIK: Jakto? Skąd? Czemu?
CZERW ONOBIEŁSKI: No bo podobno zaczyna Pan Wer
bunek?
PUŁKÓW NIK: No, rządu jeszcze nie ma. Ale to Wszyst
ko nie tak prosta sprawa, jakby się wydawać mogło! Kto dziś pro
wadzi paristwowotwórczą politykę opartą na polskiej racji stanu,
a nie da się sprowadzić na bezdroża przez destrukcyjną robotę
żywiołów nieodpowiedzialnych, ten stojąc na gruncie polskiego le
galizmu, wśród burzy dziejowej budować będzie surogaty cząst
kowe, które powoli złożą się na fundament gmachu, pod który ka
mień węgielny dziś kładziemy... Historja wyda sąd!
Czerwonobielski nieprzytomny ze wzruszenia pada na fotel. Rozlega
się gwałtowne pukanie. Pułkownik wysuwa prędko fotel z Czerwonobiel
skim. Wchodzi Szwarcgelb, (oficer z K-Stelle.)
SZWARCGELB: SieWus! Wie gehts?
PUŁKOWNIK: Wszystko dobrze!
SZWARCGELB (szeptem): A Szwarcweisrot?
PUŁKOWNIK: Idzie na naszą robotę.
SZ WARCGELB: A Piłsudski?
PUŁKOWNIK (ze znaczącym gestem). Już.—Amen!
Burzliwe okrzyki z ulicy: Niech żyje Rząd polski! Niech żyje
Polska Organizacja Wojskowa! Niech żyje Piłsudski!
SZWARCGELB: A to co?
PUŁKOWNIK: To.......... to międzynarodowa anarchja so
cjalistyczna.
Kurtyna spada—dramat trwa dalej.

Cena 20 groszy.

