OD REDAKCJI
Ależ ten czas szalenie szybko minął od końca ubiegłego roku.
Wydaje się, że to dopiero co wydaliśmy pod koniec r2006 roku nasz
Komunikat Nr 119, a tu już koniec roku 2007 i przy Bożej pomocy
wydajemy Komunikat Nr 120.
Czy będzie jeszcze 121? Któż to może wiedzieć. Lata szybko
lecą – wszyscy się starzejemy, a szczególnie my, byli żołnierze
Wojska Polskiego na Zachodzie, którzy przebywamy poza
granicami Polski od początku ubiegłej wojny w roku 1939.
Łudziliśmy się, że po jej zakończeniu wrócimy na Ojczyzny łono.
No, ale teraz już za późno. Chyba tu zostaniemy do końca naszych
dni. Ale mamy jeszcze trochę siły aby dalej kontynuować naszą
pracę w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Tak długo jak ją
robimy, czujemy się – wydaje się nam, że jeszcze nie jesteśmy zbyt
starzy do jakiejś roboty społecznej.
Dalej pomagamy rodakom w Polsce i poza jej granicami, żeby
pamiętali o naszym Patronie śp. Marszałku Józefie Piłsudskim,
dzięki któremu razem z Jego Legionami kraj nasz odzyskał w roku
1918 swoją Niepodległość po wielu latach życia pod obcymi
zaborami. To właśnie dzięki niemu urodziliśmy się w wolnej Polsce
w latach ubiegłego wieku. Niestety jest takich jak my coraz mniej.
Pomagamy jednak przypominać tym młodym dlaczego urodzili się w
Niepodległej Polsce.
Ci, którzy do naszego Instytutu przychodzą dowiadują się o pracy
jaką wkładamy, aby Instytutu Józefa Piłsudskiego działał w Wielkiej
Brytanii, tak zresztą jak i w Stanach Zjednoczonych w Nowym
Jorku. Mamy głęboką nadzieję, że jeszcze przez parę lat ten Instytut
będzie istniał w Londynie i że będzie dbał o pamiątki po twórcy
Niepodległej Polski.
Dołączył do nas pan Andrzej Kijowski, który pomaga w Archiwum.
On też stary wiarus, ale trochę młodszy, pełen sił i zapału. Ostatnio
zaczęła też pomagać porządkowaniu Archiwum pani Wanda
Gańczakowska.
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Kończąc składam wszystkim naszym sympatykom, przyjaciołom i
pracownikom, najserdeczniejsze życzenia na Boże narodzenie i
mam nadzieję, że będę to mógł zrobić jeszcze przy końcu roku
2008.
Też nam wszystkim...
Pamiętajcie proszę razem z nami, że w tym roku 5 grudnia mija
140 lat od urodzin Marszałka Piłsudskiego w Zułowie i że 15 marca
bieżącego roku minęło 60 lat od powstania naszego Instytutu w
Londynie
Zbigniew S. Kowalski
REDAKTOR

W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA
W dzień Bożego Narodzenia
Radość serca rozpłomienia,
Że w armatnim huku, dymie
Zmartwychwstaje Polski imię.
Polski imię.

Pastuszkowie Boże dziecię
Oznajmili hen po świeciePrzez Legionów pacholęta
Zwiastowana Wolność święta,
Wolność święta!

Rok już drugi na placówce,
Wciąż w wojennej my wędrówce,
Poprzez krwawą dolę, blizny
Śpieszym do wolnej Ojczyzny,
Do Ojczyzny.

Przez legiońskie szare dzieci
Wokół wichrem sława leci,
Szabli błyskiem wszem ogłasza:
Z grobu wstaje Polska nasza!
Polska nasza!
Autor nieznany

Już za nami Ziemia-Matka,
Przeszliśmy ją do ostatka,
Krwią na kresach wyznaczyli –
Nową Polskę, bracia mili!
Bracia mili!

z: H. Lewartowski Święta
Legionów na Polesiu w r. 1915.
Lwów 1916
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W LONDYNIE
za okres wrzesień 2006 – wrzesień 2007
W roku 2007 Instytut obchodził 60. rocznicę swojej działalności w
Londynie i 140. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Z okazji tego
jubileuszu 19 marca w Galerii POSK w Londynie otwarta została
wystawa ““Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 1947-2007 oraz
Józef Piłsudski 1867-1935 i miejsca z nim związane”
Ekspozycja składała z materiałów archiwalnych Instytutu, w tym głównie
z fotografii i dokumentów. Na wystawie pokazano mało znane i
niezwykle ciekawe zdjęcia z podróży zagranicznych Marszałka (w tym
do Egiptu, Turcji i na Maderę) a także dokumenty i fotografie odnoszące
się do życia prywatnego rodziny Piłsudskich.
Na wystawie na uwagę zasługiwały
materiały
przybliżające
historię
Instytutu. Wśród nich odnaleźć można
było fotografie znanych postaci
londyńskiej emigracji, a także gości z
Polski (wśród nich prezydent Lech
Wałęsa i prymas Józef Glemp).
Ekspozycję tą, tak jak i poprzednie
wystawy przygotowała stypendystka
Instytutu Kinga Pilich.
Otwarcie wystawy było również okazją
do wręczenia Odznaki Honorowej
Instytutu Józefa Piłsudskiego w
Londynie.

Wizyta Lecha Wałęsy w Instytucie
w 1989 r.

Odznakę otrzymali najbardziej zasłużeni członkowie i sympatycy
Instytutu: Irena Bokiewicz, Zbigniew Bokiewicz, Barbara Buczek
Ryszard Dembiński, Bolesław Dobski, Juliusz L. Englert, Tadeusz
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Filipowicz, Zdzisław Gigiel-Melechowicz, ks. Bolesław Gostomski,
Prezydent Ryszard Kaczorowski, Zbigniew S. Kowalski, Wojciech
Ludwig, Roman Maryniak, Krzysztof Munnich, Jerzy Ostoja-Koźniewski,
Kinga Pilich, Artur Rynkiewicz, Mieczysław Stachiewicz, Anna
Stefanicka, Zbigniew Stefański, Andrzej Suchcitz, Otylia Szczepańska,
Marian Switalski, Jan Tarczyński, konsul Ireneusz Truszkowski, Konsul
Generalny Janusz Wach, Bolesław Włodzik, Jerzy Zaleski.
Został opracowany nowy Regulamin korzystania z Archiwum
mający na celu lepszą ochronę zbiorów. Do zespołu pracowników
Archiwum dołączyli: Wanda Gańczakowska, Andrzej Kijowski oraz
Przemysław Szudek. Obszerną kwerendę przeprowadzała Dorota
Michaluk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poszukując
materiałów dotyczących Białoruskiej Republiki Ludowej w latach 19191921. Jan S. Ciechanowski z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych z Warszawy przeprowadzał kwerendę dotyczącą
płk. Żychonia. Z innych ciekawszych kwerend można wymienić: policja
polityczna na Pomorzu w latach 1920-39, sądownictwo wojskowe w
okresie międzywojnia czy biografia gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
W sierpniu przeprowadzał w Instytucie na zlecenie
Andrzeja
Przewoźnika prezesa Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Polaków, kwerendę Marek Gałęzowski. Poszukiwał on materiałów na
wystawę o historii Instytutu planowaną na grudzień br. w Warszawie.
Do Archiwum przybyła nowa kolekcja zawierająca materiały dotyczące
historii lotników i lotnictwa polskiego. Planowane jest utworzenie
również
Kącika Pamiątek Lotniczych, na wzór istniejących już
zespołów kadeckich i pamiątek po żołnierzach 1 Dywizji Pancernej
generała Stanisława Maczka.
Dzięki pomocy Konsulatu RP w Londynie, Instytut otrzymał
nowoczesny sprzęt komputerowy, skaner, wysokiej jakości kolorową
drukarkę i oprogramowanie do Archiwum Fotograficznego. Kinga
Pilich rozpoczęła skanowanie najstarszego i najcenniejszego zbioru fotografii legionowych. Zdjęcia te po opisaniu zostały przeniesione do
kwasodpornych albumów. W Archiwum Fotograficznym poszukiwał
materiałów do swojej nowej publikacji Adam Zamoyski. Otrzymał on
kopie fotografii dotyczących Roku 1920. Andrzej Kamiński otrzymał
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kopie zdjęć pojazdów wojskowych w latach 1919-1939 r., a Włodzimierz
Nowak kopie zdjęć jazdy polskiej z 1920 roku.
W Bibliotece Instytutu oprócz podstawowego zbioru książek i
borszur znajdują się maszynopisy, nuty i śpiewniki, albumy i ryciny oraz
bogaty zbiór ekslibrisów.
Z Biblioteki korzystają pracownicy Instytutu przy opracowywaniu
odpowiedzi na kwerendy, przygotowywaniu artykułów i wystaw.
Również każda z osób przeprowadzających kwerendy w Instytucie
zagląda do biblioteki, chwaląc jej bogate zbiory i unikalny charakter.
W związku z likwidacją Muzeum im. Ojca Jarzębowskiego w
Fawley Court do Muzeum naszego Instytutu wrócił będący w depozycie
portret marszałka Piłsudskiego, namalowany w 1935 roku przez
Szwedkę Alinę Hergert dla polskiego attachatu wojskowego w
Sztokholmie, który został przywieziony do Londynu i przekazany
Instytutowi Józefa Piłsudskiego w 1960 roku. W Muzeum zostały
wystawione odznaczenia i legitymacje Jerzego Zaleskiego zmarłego w
2007 roku długoletniego członka Rady Instytutu. W sali muzealnej
umieszczono również dwa bardzo cenne dokumenty: książki z
oryginalnymi osobistymi dedykacjami Marszałka ofiarowanymi
generałom Bolesławowi Wieniawie Długoszowskiemu i Julianowi
Stachiewiczowi.
W wydanym w grudniu 2006 r. Komunikacie nr 119
zamieszczono artykuł o mniej znanym fragmencie z życia Józefa
Piłsudskiego – jego pobycie w gdańskim więzieniu w drodze do
Magdeburga, zatytułowany „Więźniowie specjalni Józef Piłsudski i
Kazimierz Sosnkowski”
Z cyklu „Sylwetki emigracji” ukazał się W Dzienniku Polskim obszerny
artykuł Wandy Witter o Prezesie Instytutu Mieczysławie Stachiewiczu.
Komisja Wydawnicza przygotowała do druku 120 numer Komunikatu,
w którym z okazji jubileuszu Instytutu zamieszczono artykuły dotyczące
działalności tej placówki. W związku z obchodami 60-cio lecia Instytutu
Józefa przygotowywana jest do druku książka przedstawiająca historię
Instytutu w Londynie.
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Wydana została też nowa, kolorowa ulotka informacyjna o Instytucie
oraz również w nowej szacie graficznej, krótki informator o życiu i
działalności Józefa Piłsudskiego.
W Military Review ukazał się kolejny artykuł Simona Reesa
przedstawiający wspomnienia wojenne Mieczysława Stachiewicza.
W 2006 roku Zjednoczenie Polskie w Londynie zaprosiło Instytut
do wspólnego zorganizowania Obchodów rocznicy 11 listopada. Na
zaproszenie Instytutu prelekcję p.t. „Marszałek Józef Piłsudski jako
wskrzesiciel Państwa Polskiego” wygłosił płk. Krzysztof Komorowski.
Zjednoczenie Polskie przygotowało widowisko poetyczno-muzyczne p.t.
„Opowiedz mi o Polsce”.
W sierpniu w lokalu Instytutu została otwarta przygotowana
przez stypendystkę Instytutu Kingę Pilich kolejna wystawa pt. „Legiony
1914-1918”.
Na wystawie zostały zaprezentowane
najstarsze zdjęcia i dokumenty Instytutu,
wśród nich zbiór listów i dokumentów
osobistych sprzed I wojny światowej,
portrety legionistów, zapiski z pamiętników
oraz piosenki i rysunki satyryczne.
Wystawione zostały, bardzo dobrze
zachowane karty prowiantowe, kupony na
żywność, przepustki, zaproszenia oraz...
zaświadczenia lekarskie.
Wizyta w londynie Janusza Krupskiego – kierownika Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, była okazją do
wręczenia medalu „Pro Memoria”. Odznaczeni zostali m.in. Juliusz
Englert, Zdzisław Gigiel-Melechowicz, Krzysztof Münnich, Mieczysław
Stachiewicz i Anna Stefanicka. Zbigniew Kowalski otrzymał to
odznaczenie poprzednio w lipcu 2005 roku, na wniosek Związku
Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych.
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Z inicjatywy i dzięki ogromnej pomocy udzielonej przez panią
Krystynę Kaplan i jej, męża pracownicy Instytutu przygotowali
urodzinową niespodziankę dla Mieczysława Stachiewicza, który kończył
90 lat. Pani Kaplan zaproponowała przygotowanie pokazu zdjęć z życia
Prezesa z podkładem muzycznym i opracowanym przez nią tekstem,
który w niezwykle ciekawy sposób przybliżył wojenne losy Jubilata.
Przygotowania udało się utrzymać w tajemnicy do ostatniej chwili.
Prezesowi życzenia składali pracownicy Instytutu, przyjaciele i goście,
wśród których była specjalnie zaproszona na tą uroczystość Australijka
Wing Commander Cath Roberts.

90-te urodziny Prezesa Instytutu. Stoją od lewej: Mieczysław Stachiewicz,
Wing Commander Cath Roberts i inicjatorka niespodzianki Krystyna Kaplan

Nauczyciel matematyki, Brazylijczyk p. Francisko Aparecido
Mattos-Schreiber z angielskiej szkoły Rokeby School mieszczącej się
we wschodnim Londynie, , zorganizował wycieczkę do POSK-u grupy
polskich uczniów kształcących się w tej szkole. W ramach tej wycieczki
uczniowie zwiedzili Instytut Józefa Piłsudskiego, wykazując duże
zainteresowanie zbiorami muzealnymi Instytutu.
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WŁADZE INSTYTUTU
inż. arch. Mieczysław Stachiewicz – Prezes Instytutu
mgr Zbigniew S. Kowalski – Przewodniczący Komisji ArchiwalnoWydawniczej
inż. arch. Krzysztof Münnich – Sekretarz Generalny Instytutu i
Przewodniczący Komisji Muzealnej, delegat do Rady POSK i
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Pani Barbara Buczek – Przewodnicząca Komisji Bibliotecznej
inż. Roman Maryniak – Archiwum Map, oraz delegat do
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii
Pani Otylia Szczepańska – Archiwum Dokumentów
Pan Wojciech Ludwig – Archiwum Dokumentów
Pan Zdzisław Gigiel-Melechowicz – Przewodniczący Rady Instytutu
Pan Zbigniew Stefański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pani Wanda Gańczakowska – Archiwum Dokumentów
Pan Andrzej Kijowski – Archiwum Dokumentów
mgr Anna Stefanicka – Kierownik Biura i pełniąca obowiązki
Skarbnika
mgr Kinga Pilich – Archiwum Fotografii, stypendystka

CZŁONKOWIE HONOROWI INSTYTUTU
Marszałkowa Aleksandra Piłsudska
Generał broni Kazimierz Sosnkowski
Ambasador RP dr Michał Sokolnicki
Dr Wanda Piłsudska
Prof. dr Wacław Jędrzejewicz
Generał br. Tadeusz Alf-Tarczyński
Prezydent RP prof. dr Stanisław Ostrowski
Marszałek Sejmu RP Bohdan Podoski
Płk dypl. prof. dr Stanisław Biegański
Płk mgr Janusz Rowiński
Inż. arch. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska

Inż. arch. Mieczysław Stachiewicz
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Aleksandra Piłsudska

ZMARLI CZŁONKOWIE INSTYTUTU
W 2006 ROKU
Władysław Żeleński
Dominik Zajączkowski

W 2007 ROKU
Zofia Krzywiec
Franciszek Nitzke
Fabiola Paulińska
Irena Petrusewiczowa
Jadwiga Składkowska
Mieczysław Widuch
Jerzy .J. Zaleski

SKŁADKI DOŻYWOTNIE PO Ł100.00
(za okres sprawozdawczy)

Eugenia Maresh

Liczba członków Instytutu – 120
(w tym dożywotnich – 47)
Liczba zbiorowych członków Instytutu – 15
(w tym dożywotnich – 12 )
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LISTA DARÓW ZA ROK 2006
Ł
300.00
15.00
100.00
20.00
15.00
40.00
300.00

Heyda B.
Fundusz Polski
Dobski B.
15 Batalion Strzelców „Wilków”
Vernon S.
Żebrowski W.
Kucułyma F.
Fundusz 5 KDP

20.00

LISTA DARÓW ZA ROK 2007

Ł
Bączkowski T.
Fundacja Stow. Lotników Polskich
Gudowski S.
Iranek Osmecki J.
ś.p. Jastrzębski L.
ś.p. Kiernes J.
Koło b. Uczennic Stowel Park
Korabiowski
Ossowska M.
Vernon S.
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WYDAWNICTWA NA SPRZEDAŻ 2007
Ł
70 Rocznica Odzyskania Niepodległości (1988)
Droga życia J. Piłsudskiego – Album (1977)
Jędrzejewicz W. – Wspomnienia (1993)
Komplety Filatelistyczne
Mękarska – Kozłowska B. – Posłannictwo Kresowe
Lwowa (1991)
Musialik, Z. – Wojna polsko-bolszewicka
Musialik, Z. – Gen. Weygand and the Battle of the
Vistula (1987)
Muzea, Biblioteki i Archiwa Polskie na Zachodzie
Niepodległość ( 1958 do1982)
Niepodległość (1984, 1985)
Niepodległość (1989)
Niepodległość (1993)
Niepodległość (1997)
Niepodległość (2003/2004)
Piłsudski – Album (2004)
Piłsudski J. – Rok 1920 (wyd.6; 1987)
Piłsudski J. - Year 1920 (1972)
Śmigły-Rydz E. – Dążąc do końca swoich dróg
Kaseta Video “Powrót Śmigłego”

2.50
8.00
8.00
2.50
5.00
4.00
5.00
3.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
6.00
7.50

(plus opłata pocztowa)
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OBCHODY JUBILEUSZOWE

W mijającym roku kalendarz obchodów Instytutu mieścił dwie
niezwykle ważne rocznice, oczekiwane zarówno przez jego
pracowników, jak i osoby z nim współpracujące i zaprzyjaźnione.
Przypadająca piątego grudnia sto czterdziesta rocznica urodzin
Marszałka zbiegła się bowiem z sześćdziesięcioleciem Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Londynie, powołanego do życia 19 marca 1947 roku.
Program obchodów przygotowany został wstępnie pod koniec
poprzedniego roku przez prezesa Mieczysława Stachiewicza i jego
współpracowników. Zaplanowano zorganizowanie wystawy zdjęć,
dokumentów i pamiątek zgromadzonych w Instytucie, będących
ilustracją historii życia Józefa Piłsudskiego, jak i Instytutu jego imienia.
Materiały, wyszukiwane i segregowane systematycznie przez
kilka miesięcy, zaprezentowane zostały 17 marca w Galerii POSK-u
podczas uroczystego otwarcia. Na szesnastu tablicach umieszczone
zostały oryginalne w większości fotografie i dokumenty. Pierwsza ich
część ukazała miejsca związane z Marszałkiem. Znalazł się wśród nich
rodzinny Zułów, Wilno, miejscowości syberyjskie, w których przebywał
na zesłaniu, następnie Warszawa i Sulejówek oraz miejsca pobytów
wypoczynkowych i oficjalnych. Choć zdecydowanie przeważały tu
zdjęcia, odnaleźć też można było ciekawe dokumenty, jak choćby list
gończy za Józefem Piłsudskim sporządzony przez carską policję lub
rachunek wystawiony mu za kąpiele lecznicze w Druskiennikach.
Druga część tablic przedstawiła wybrane wydarzenia z dziejów
Instytutu od czasów najwcześniejszych, kiedy to jego siedziba mieściła
się w Richmond, do najnowszych. Rozpoznać można na nich twarze
członków-założycieli, takich jak Władysław Bortnowski, Tadeusz AlfTarczyński, Aleksandra Piłsudska czy Kazimierz Iranek-Osmecki,
obecnych pracowników Instytutu, jak i licznych jego gości.
W kompozycji wystawy znalazły się również gabloty mieszczące
drobne przedmioty muzealne, takie jak przedwojenne medale i
odznaczenia, pierścień z herbem Piłsudskich – Kościesza, fragment
serwisu porcelanowego z Belwederu czy też autentyczne pudełko
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papierosów „Belwederskich”. W osobnej gablocie znalazła się również
seria kart pocztowych wydanych przez Instytut.
Urozmaiceniem ekspozycji był piętnastominutowy film o
Marszałku Józefie Piłsudskim, zmontowany z materiałów archiwalnych
(głównie z nagrań Polskiej Agencji Telegraficznej), udostępniony
specjalnie na uroczystości jubileuszowe przez Fundację Rodziny
Piłsudskich w Warszawie.
Uroczystość otwarcia wystawy spotkała się z żywym
zainteresowaniem licznie przybyłych gości i dziennikarzy. Wśród osób
wypełniających wnętrze galerii znaleźli się m.in. Konsul Generalny
Janusz Wach, ksiądz prałat Bronisław Gostomski, prezes POSK-u
Olgierd Lalko, dyrektor „Dziennika Polskiego” Tadeusz Filipowicz,
przedstawiciel muzeum RAF Peter Devitt oraz reprezentanci polskich
placówek naukowych w Londynie. Obecni byli pracownicy i członkowie
Instytutu z rodzinami, jak również osoby zaprzyjaźnione, regularnie
odwiedzające jego siedzibę.
Wystawa została otwarta przez prezesa Mieczysława
Stachiewicza, który po słowach wstępu i powitania zabrał głos na temat
dotychczasowej i przyszłej działalności Instytutu zachęcając do
współpracy, szczególnie przedstawicieli młodego pokolenia.
Ważnym punktem uroczystości był moment wręczania,
wykonanych specjalnie z okazji jubileuszu, Odznak Honorowych
Instytutu przyznanych osobom zaangażowanym w jego prace. Odznaki
oraz dyplomy wręczał Przewodniczący Rady Instytutu Zdzisław GigielMelechowicz.
Wystawa jubileuszowa eksponowana była w Galerii POSK-u przez
dwa tygodnie, zaś przez kolejny miesiąc, odwiedzać ją można było w
siedzibie Instytutu. O dużej popularności ekspozycji świadczy znaczna
liczba wpisów do księgi pamiątkowej wyrażających słowa uznania i
gratulacje. Znalazły się wśród nich znane nazwiska polskiej emigracji w
Londynie, a także osób przybyłych tu w ciągu ostatnich lat oraz licznych
wycieczek z Polski.
Kinga Pilich
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COŚ NIE COŚ O… INSTYTUCIE
Hen, w Londynie, w nowym POSKu,
Hammersmithu całkiem blisko
Instytut jest Piłsudskiego
swoje obrał tam siedlisko

Nieco dalej mąż uczony
w pracy tonie aż po uszy!
Białe kruki, materiały…
by je dostać – kopie kruszy!

Tam Instytut trudy znosi,
/okna ma zamurowane/…
Chęć przetrwania go ożywia!
“Nieugięty” – nosi miano!

Nad majątkiem, gablotkami
mąż znów czuwa niestrudzony:
Pierwszy w czwartki czy we wtorki
z bacznym okiem niezmęczony!

Tam zebrała się gromada
wielu ludzi dobrej woli,
co pracują wciąż gorliwie
z hasłem “Naprzód”, choć powoli!

O skarbniku czy prezesie
można pisać tomy liczne.
Zjawiają się jak senne mary…
Ich zadania są rozliczne.

Więc na czele – miłe panie,
Piękne jak jesienne kwiaty!
- “książka w lewo czy na prawo?”
- odbywają się debaty.

Sekretarze, pomocnicy
to przychodzą, to znikają.
Ale praca się posuwa!
Wszyscy dobre chęci mają.

- A może do “zastrzeżonych”
zajrzeć czasem choć na raty?
Ale pokój oblężony!
Róbmy kawę – szepcą “kwiaty”.

Naprzód, naprzód praca idzie!
Wszyscy tam nie szczędzą trudu
by Instytut trwał i działał –
dokonują niemal cudu!

Nieco dalej harcerz dziarski
dystrybucją się zajmuje.
Pisma różne, periodyki –
sprawnie nimi wciąż kieruje.

Halina Smoleńska 1978
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Z TEKI ARCHIWISTY

“ROBOTNIK”
12 lipca 1894 roku wyszedł pierwszy numer “Robotnika”, którego
jednocześnie redaktorem, drukarzem i dostawcą został na długo
Józef Piłsudski. Były to czasy niezmiernie ciężkie dla naszej myśli
narodowej. Niesłychany ucisk panowania Aleksandra IIIgo, zdawało
się, że zdusił wszystko. Znikąd nie rozlegał się głos protestu, biernie
poddawano się dzikim rozporządzeniom w szkolnictwie, w
administracyi, w sądownictwie, ruszczonych brutalnie, bezwzględnie
i w przyspieszonym tempie. Wielkorządca Hurko i otaczająca go
klika urzędnicza wysilali się aby wymyślić jak najbardziej poniżające
i dotkliwe sposoby ucisku… Grabież grosza publicznego i korupcya
naszego społeczeństwa przez biurokracyę najezdniczą dosięgały
szczytu. Wychwalano łapówkę rosyjską, jako wyborny obyczaj, gdyż
pozwala “coś robić”. Upadek myśli politycznej był zupełny. Sumienie
narodu, przytępione prądami, których najdobitniejszym wyrazem
były osławione “Wskazania polityczne” A. Świętochowskiego, nie
reagowało wcale albo reagowało w sposób nizki, niewolniczy,
ugodowy – na dokonywane na niem gwałty. Szukało pociechy w
“kulturze”, w “sztuce”, w bogaceniu się za wszelką cenę, bo “kto
bogaty, ten silny!” Hasła pracy organicznej stały się obsłonkami
najbardziej poziomego dorobkiewiczostwa. O innych sposobach
walki z uciskiem i najazdem, jak podkup i przemykanie się, nikt nie
śmiał marzyć i nikt w inne nie wierzył. ludzie, zdało się, że
zapomnieli o niedawnej, pelnej chwały przeszłości narodu, ba,
wyklinali ją nawet. – Głos “Robotnika” jasno i śmiało rzucający hasło
niepodległości i mówiący o konieczności przygotowania się do walki
o nią zbrojnej, zabrzmiał, jak dzwon spiżowy wśród głuchej, ciemnej
nocy. Z początku przerażał, potem napełniał nadzieją i otuchą:
- Jest ktoś mężny, kto czuwa!… - myślano i mówiono.
Zwracał się “Robotnik” do tych pól, które niestety tak długo
leżały odłogiem. Tem polem jest dusza narodu, rozumianego nie
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jako kasta, nie jako cieniutka warstwa ludzi uposażonych w
bogactwo i wykształconych, lecz jako ogromny wielomilionowy
konglomerat, w którym ogromną większość stanowi lud pracujący,
wiejski i miejski. Tadusza, tak długo w bierności pogrążona, budzić
się zaczyna. A przecież wszystkie złe duchy naszej przeszłości i
teraźniejszości – ciemnota i niewola, knut najezdnika i interes
wyzyskiwacza, sprzysięgły się, by tę duszę w bezwładnej bierności
utrzymać…
- “Cały naród cierpi, ale do kogóż nam się zwrócić, jeżeli nie do
was, chłopi i robotnicy, którzy cierpicie najwięcej…” – mówił w
innem miejscu Piłsudski. Bo “Robotnik”, szczególniej w pierwszym
swoim okresie, to był Piłsudski. On wniósł tam do zatęchłych,
zmartwiałych formułek partyjnych szerokie narodowe tchnienie,
nawiązał żywe węzły między świetną przeszłością i teraźniejszością
Ojczyzny, wskazał masom ludowym cel daleki, ale godny walki na
życie i śmierć.
- Bo przecież nikt chyba nie zgodzi się umierać za podwyższenie
płacy zrobnej o dziesięć groszy!… Trzeba dać ludziom cel, godny
ofiar!… Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić
życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich!…. – powtarzał
nieustannie na wszelkie sposoby.
Z całą namiętnością dwudziestokilkuletniej, gorącej duszy oddał
się Piłsudski tej pracy budzenia narodu. Nietylko redagował
“Robotnika”, ale go rozwoził. Objeżdżał orgaznizacye Królestwa i
Litwy, zaglądał do Moskwy, Petersburga, Kijowa, Odessy, wszędzie
zakładał kółka z robotników, z inteligencyi, ze starych lub nowych
sympatyków. Wszędzie go było pełno, wszędzie czuć było jego
twardą rękę i sprężystą wolę. Cień tajemniczego “Wiktora” – taki
miał wówczas pseudonim partyjny – zjawiał się niespodzianie w
miejscach zagrożonych, budząc radość i otuchę w przyjaciołach,
niepokój we wrogach, łatając szczerby, wyłamane w organizacyi
przez policję, krzepiąc upadających na duchu mową wesołą,
dowcipną, obejściem spokojnem i ujmującem…
Ale niełatwo to przychodziło; w samej organizacyi trzeba było
dużo przerobić i przełamać starych przesądów i nawyknień,
pogodzić sprzecznych poglądów. Trzeba było przekonać zaciekłych
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“ekonomicznych socyalistów”, jak się sami nazywali, że wyraz
“Polska”, “Ojczyzna” nie jest żadnem “burżuazyjnem” straszydłem,
lecz w takiej samej mierze “własnością i słodkiem prawem
robotnika, jak i magnata”.
- Co się zaś tyczy samego redagowania “Robotnika”, to były dla
mnie prawdziwie ciężkie roboty – przyznawał się o wiele później
Piłsudski.
- Nietylko musiałem wykonywać pracę, do
której nie miałem wcale przygotowania, ale
nadto musiałem stwarzać nowe słownictwo,
nowy styl partyjny, gdyż nasze polityczne
myśli i dążenia już nie układały się w
starych
socyalistycznych
formułkach,
oddziedziczonych po poprzednich partyach,
do których już się był przyzwyczaił i
czytelnik – robotnik i agitator i literat
partyjny… Trzeba było urabiać nowe wyrazy
lub używać starych w innem znaczeniu,
podsuwać im nową treść przez odpowiednią
redakcyę zdania.
Pociłem się nieraz z tego powodu nietylko nad własnymi artykułami,
lecz również musiałem z gruntu przerabiać nadesłane. Oj, trudna to
rzecz wlewać nowe życie w stare formy!… Ale trzeba było, gdyż
szczątki dawnych organizacyi były dla nas w początkach poważnem
oparciem… Musieliśmy szczędzić ich czułość i nie drażnić
wyrażeniami, zbyt daleko odbiegającemi od ich przyzwyczajeń!…”
Dzięki tej pracy zapartej, nieustannej, namiętnej, dzięki
doskonałej organizacyi kolportażu, wpływ “Robotnika” i głoszonych
przezeń haseł rósł z dnia na dzień. Przenikał on wszędzie, do
apartamentów ludzi bogatych, gdzie go czytano z pewnym lękiem, z
ciekawością i odrazą, do lepianek, gdzie go witano z radością, jak
gońca “dobrej nowiny”, do biur przemysłowych, do dworów
wiejskich, gdzie się z jego opinią liczono. Obawa przed
“wydrukowaniem” w “Robotniku” nieraz wstrzymywała dzikie wybryki
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samowoli lub sobkostwa ludzi, dzierżących w naszym kraju władzę
ekonomiczną lub socyalną a nawet… polityczną. Robotnicy wprost
ubóstwiali swego jedynego obrońcę; dla ludzi zaś z innych sfer,
rewolucyjnie nastrojonych, drukarnia “Robotnika”, gęstemi
zasłonami tajemnicy otoczona, była czemś cudownyem, czemś
romantycznem, nimbem okolonem, wyglądała jak mityczna forteca,
znikająca nagle z oczu szturmującego do niej wroga…
Osobiste położenie Piłsudskiego było w owym czasie
niezmiernie ciężkie, gdyż musiał rzucić lekcye i zajęcia, jakie dawały
mu środki do życia i stać się bezdomnym – nielegalnikiem.
Wymagały tego warunki jego politycznej pracy. Nie miał więc dachu
nad głową i nie miał prawie nigdy pieniędzy, gdyż każdy grosz
zdobyty czy od przyjaciół, czy inną drogą, trzeba było zaraz wkładać
we wciąż rozrastającą się i wiecznie spragnioną zasiłku robotą
partyjną. Wysypiał się w wagonie w czasie przejazdu z miasta do
miasta, na ławkach w kościołach wcześnie otwieranych, nocował w
zamiejskich ogrodach, w pustych domach, cegielniach i w tym
podobnych wertepach… Trwało to z górą rok, cały czas, kiedy
drukarnia “Robotnika” mieściła się w Lipnikach. Gdy ją z czasem
przeniesiono do Wilna, położenie redaktorów, już wówczas dwóch –
J. Piłsudskiego i Stanisława Wojciechowskiego, znacznie się
polepszyło, gdyż mieli przy drukarni mieszkanie.
Po przeniesieniu drukarni “Robotnika” z Wilna do Łodzi w 1896 roku
nastąpiło apogeum wpływów “Robotnika”. Podniecające działanie
druków nielegalnych, tak zwanej “bibuły”, już zaczęło słabnąć.
“Ludzie się do niej przyzwyczaili, uważając za zupełnie
normalną rzecz, by od czasu do czasu widziano numer “Robotnika”
z nieobeschłą jeszcze farbą drukarską, by w chwili odpowiedniej
pojawiły się odezwy z podpisami Centralnego lub lokalnego
Robotniczego Komitetu. Ba! dają się coraz więcej
słyszeć
pretensye i skargi na to, iż “Robotnik” za rzadko się ukazuje, a
wymagania wydawania odzew mnożą się stale. To, co niedawno
jeszcze było bohaterstwem “romantyków!, stało się zwyczajnym
szarym obowiązkiem, uznawanym przez “napozytywniejsze głowy”.
Namnożyło się również wydawnictw nielegalnych innych
stronnictw, nie wyłączając katolickich i ugodowych.
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Pierwszy stopień rozbudzenia narodowego został dokonany;
ludzie nauczyli się znowu pisać i mówić o tem, o czem niedawno
bali się myśleć. Trzeba było uczynić krok dalej.
Wyczuwał to już dawno Piłsudski i nastawał, aby zwolna
przyuczać lud do jawnych ulicznych wystąpień, “do stawania oko w
oko z uzbrojonym nieprzyjacielem”, aby znowu wprowadzić w
duchowy obieg narodu “pogardę nagłej i niespodziewanej śmierci!”
Majowe demonstracye zwolna przekształcały się w utraczki z
policyą. Młódź robotnicza zaczynala marzyć o broni.
W tym czasie, jak grom, uderzyła w całą niepodległościowo
nastrojoną Polskę wieść o wykryciu w Łodzi drukarni “Robotnika” i
aresztowaniu Piłsudskiego.
- Robotnicy, dowiedziawszy się tem, często płakali, jak dzieci…
Myśmy chodzili jak błędni… Ziuk był naszym sercem… Nawet nasi
polityczni przeciwnicy wyrażali nam współczucie… - opowiadał mi
jeden z ówczesnych politycznych działaczy.
Polska Partya Socyalistyczna była już jednak wówczas na tyle
potężną organizacyją, że nawet tak dotkliwy cios nie mógł jej
powalić. natychmiast postarano się o wydanie następnego 36-go
numeru “Robotnika” i zaczęto przemyśliwać o wyrwaniu
Piłsudskiego z więzienia.
Wacław Sieroszewski
„Józef Piłsudski” Chicago, 1915r .
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POWSTANIE „7”-ki
Nie chodzi mi, oczywiście, o powstanie hieroglifu oznaczającego
daną liczbę – siedem. Chodzi o ten twór żywy, który powstał przed
5-cioma z górą laty, o powstanie zaczątku kawalerii polskiej w 1914
roku.
Wypadek często odgrywa w życiu ludzkim ogromną rolę.
Jednego kula w pierwszym boju dosięga i kładzie na zawsze, a
drugi wychodzi cało z wielu – często bardzo ciężkich walk – cało,
nietknięty. jeden nawet z ciężkiej rany “wylizuje się” wtedy gdy inny
nawet z lekkiej rany ginie.
Jeden ma szczęście i bierze udział w jakiejś efektownej akcji,
wtedy gdy inny przez całe życie nie ma takiej szansy. I mimo to, ten
ostatni i powinien tracić nadziei, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy
dobry los uśmiechnie się do niego…
Takim uśmiechem losu było powstanie naszej “siódemki” w
1914 r. Takim uśmiechem losu było dla nas siedmiu to, że
zostaliśmy akurat wybrani do tego oddziałku, z którego później
powstał 1. Pułk Ułanów Beliny Leg. Pol. Mogli być przecież inni….
W czasie mobilizacji Związku Drużyn Strzeleckich w Krakowie, w
Oleandrach, miałem przydział do plutonu Janusza /Głuchowskiego/
jako podoficer za frontem, czyli plutonowy i zastępca d-cy plutonu.
Akurat pluton był na ćwiczeniach, a był to dzień 2 sierpnia, rano.
Zawezwany do Komendy Janusz zdał mi dowództwo plutonu, bym
dalej ćwiczył i odszedł. Po jakimś czasie i ja zostałem wezwany do
Szefa / K. Sosnkowskiego/. Następny po mnie objął funkcję d-cy
plutonu. Zameldowałem się już po odejściu Janusza z pokoju Szefa.
Szef poważnie – i jak sie zdaje z dużą troską – spojrzał na mnie i po
chwili zaczął mówić. Po pierwsze zobowiązał mnie do zachowania
tajemnicy i to bez względu na wynik naszej rozmowy. Nie mogłem
od razu zrozumieć o jaki “wynik” może tu chodzić.
Następnie Szef powiedział mi, że zostałem wybrany /uśmiech losu/
do wzięcia udziału w bardzo ważnym i jeszcze więcej
niebezpiecznym patrolu. Powiedział, że jest aż 90% pewności, że
żywym z tego patrolu nie wrócę. I że wobec tego mogę śmiało
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odmówić udziału bez żadnej skazy na moim żołnierskim honorze
itp…
Ponieważ w owym czasie byłem wcale niezłym matematykiem więc
szybko się zorientowałem, że 90% to nie jest 100%. To też bez
wahania odrazu zgodziłem się…
Potem, po jakimś czasie, dowiedziałem się, że Janusz miał
podobną rozmowę z Szefem. Wysłuchał Szefa z całym respektem i
wreszcie powiedział: - “Niech szef mnie nie straszy. Ja i tak pójdę.”
Podobna decyzja zapadła i w duszach pozostałych z tej “siódemki” i
bez żadnego wahania. Ta siódemka składała się z: Władysława
Beliny-Prażmowskiego
–
jako
Komendanta,
Janusza
Głuchowskiego, Stanisława Grzmot-Skotnickiego, Zygmunta
Bończa-Karwackiego, Stefana Hanki-Kuleszy, Antoniego ZdzisławJabłońskiego i mnie Ludwika Kmicic – Skrzyńskiego. Los do nas
uśmiechał się…
Z wymienionych sześciu było ze Związku Strzeleckiego i tylko
Bończa z Drużyn Strzeleckich.
Zgodnie z otrzymanymi rozkazami i pod badawczymi spojrzeniami
kolegów, zdawaliśmy swoje funkcje i udaliśmy się do miasta. Na
kwaterze Sirki-Sieroszewskiego otrzymaliśmy jakieś ubrania
cywilne. Po przebraniu się każdy z nas pękał ze śmiechu. Nic
dziwnego – ubrania były bądź mocno za duże, bądź też /specjalnie
dla Hanki, rosłego chłopca/ za małe i do tego jakieś stare
przedpotopowe kapelusze, wyjęte chyba z jakiegoś lamusa lub
rekwizytów starego teatru. Widocznie tak trzeba było, by więcej
upodobnić się do rezerwistów podążających na mobilizację,
ogłoszoną przez Rosję. Który to z rezerwistów idzie na mobilizację
w nowym ubraniu?
Po jakim takim dopasowaniu łaszków, przebraliśmy się ponownie
w swoje strzeleckie mundurki i powędrowaliśmy do Hawełki na
kolację. Mieliśmy parę godzin, gdyż wyjazd miał nastąpić około
północy. Zjedliśmy kolację. Do stołu podszedł Ryś /Trojanowski/,
który zdaje się też – jako starszy oficer Związku – wiedział o naszej
wyprawie. Sądzę, że wiedział, gdyż postawił nam po kieliszku
wódki. Może z dobrego serca, a może by móc potem powiedzieć, że
nas – przyszłych bohaterów – wyprawił ostatnim kieliszkiem wódki
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w Bezpowrotną drogę. Gdy jednak powróciliśmy i to cali – miał
nieco cienką minę /może się mylę?/, że jego kieliszki tak się
zmarnowały…
Po kolacji wróciliśmy na kwaterę. Każdy z nas otrzymał duży
tornister austr. piechoty, pokryty cielęcą skórą, po 120 naboi,
karabin Manlichera i taki stos opatrunków itp., że ten “sanitariat”
zajął nam ponad pół pojemności tego tornistra. Oczywiście mieliśmy
i pasy główne z 2-ma ładownicami. Otrzymaliśmy też i po kocu,
którym mieliśmy przykryć nogi i broń w drodze na bryczkach. Około
11-12 wieczorem powsiadaliśmy do 2 bryczek. W pierwszej jechał
Belina, ja w drugiej. Droga do granicy to ustawiczne zatrzymywanie
się przed posterunkami, które legitymowały nas. Widocznie pod tym
względem wszystko było w porządku, gdyż jechaliśmy naprzód
stale, ku swemu przeznaczeniu. Gdzieś nad ranem dn. 3 sierpnia
przekroczyliśmy granicę i zatrzymaliśmy się w jakimś lasku.

Patrol Beliny w Sandomierzu czerwiec 1915 ze zbiorów IJPL

Gdy z lekka rozwidniło się, Bończa – jako znający okolicę i
mieszkańców, poszedł do najbliższego znajomego dworu. Dwór ten
to Goszyce, w pobliżu wsi Baran. Właścicielką była p. Zawiszanka.
We dworze dostaliśmy poza śniadaniem pewne informacje. Zdarzył
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się też pewien zabawny wypadek. Otóż gdyśmy spożywali dary
boskie, jedna z obecnych we dworze pań podęła się ubezpieczenia
naszego postoju – jako czujka, obserwator. Umieściła się ona
gdzieś na poddaszu. W pewnym momencie krzyknęła: “Kozacy!”
Wyskoczyliśmy z bronią do walki. Okazało się, że to byli nie kozacy,
lecz wypędzone na pastwisko… krowy. Lekka mgiełka i jej
krótkowzroczność spowodowały ten fałszywy alarm.
Według otrzymanych wiadomości większe oddziały rosyjskie
znajdować się miały w Słomnikach, Miechowie i Skalbierzu, a w
Jędrzejowie – celu naszej eskapady, odbywać się miała mobilizacja.
Po krótkim postoju, ruszyliśmy dalej przez Skrzeszowice –
Racławice – Mały Książ. Chodziło o przebycie 60 km. drogi możliwie
prędko, by rozbić tą mobilizację. Jechaliśmy w mundurach, a na
nich cywilne płaszcze i takież kapelusze. Pod nogami, pod ręką,
nasza broń i ekwipunek. Na pierwszej bryczce jechali Belina,
Janusz i Bończa. Ten ostatni jako przewodnik znający drogi. Przy
Januszu była bomba, którą on miał rzucić w Jędrzejowie podczas
naszego napadu. Mimo, że jechaliśmy cały czas kłusem, nie
zdążyliśmy.
Jak to czasem bywa, tak i tym razem fama naszego posuwania się
na Jędrzejów leciała szybciej niż my jechaliśmy. Poprzednio
wyrzuceni naprzód bojowcy PPS rozpuścili wiadomość, że Polscy
Sokoli maszerują na Jędrzejów. Wiadomość ta doszła i do uszu
poborowych władz rosyjskich. powstała u nich panika i szybko
zwijając swój urząd wyjechali dalej na północ w bezpieczniejsze
miejsce. Rozpuścili przy tem oczekujących rezerwistów. Gromady
tych rezerwistów spotykaliśmy z tą wiadomością po drodze. Mimo to
podążaliśmy w kierunku Jędrzejowa. A nuż Moskale się namyślili, a
nuż wiadomości są nie zupełnie ścisłe.
Dla sprawdzenia wiadomości uzyskanych od rezerwistów – pojechał
do Jędrzejowa Janusz i uzyskał tam potwierdzenie wiadomości. A
więc i bez akcji bezpośredniej został osiągnięty skutek, jakiego
spodziewał się nasz Komendant. Belina wobec tego zdecydował się
na powrót. Z jego rozkazu zdjęliśmy płaszcze i jechaliśmy już
otwarcie w mundurach strzeleckich i z nałożonymi maciejówkami z
orzełkami. Byliśmy już otwarcie polskim wojskiem. I wieść o nas – o
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tym polskim wojsku – rozchodziła się po okolicy. Belina chciał w tej
drodze dokonać napadu na te oddziały rosyjskie, które miały być w
Słomnikach. Pod wieczór podjechaliśmy na bliską odległość pod
Słomniki. Zabiwakowaliśmy na polu, pomiędzy snopkami zboża, w
pobliżu bocznej drogi. Wystawiliśmy oczywiście ubezpieczenie. By
zorientować się w sytuacji, położeniu nieprzyjaciela i jego zamiarach
co do ewentualnego kierunku wymarszu, Belina znów wysłał na
bryczce Janusza i Bończę w cywilnych ubraniach, do Słomnik na
rozpoznanie. Dojechali oni do środka miasteczka i stwierdzili, że
Moskale szykują się do odmarszu i tak jakby w naszym kierunku.
Dobra nasza. Możemy zrobić na nich zasadzkę, ze spodziewanym
dla nas wynikiem. W oczekiwaniu na dalsze wydarzenia –
odpoczywaliśmy, a tylko jedynie czujka nadsłuchiwała i wytężała
oczy. Na zmianę. Nieprzyjaciela nie doczekaliśmy się. Wyszedł on
na inną drogę, Ponownie wysłany rankiem 4 sierpnia, patrol w tym
samym składzie, stwierdził zniknięcie oddziałów rosyjskich. Patrol
ten uzyskał też sensacyjną wiadomość od ludności, że rzekomo
“Sokoli” zajęli już Miechów, Jędrzejów i że wkrótce mają być i w
Słomnikach. Miała to być wiadomość ze Źródeł rosyjskich, od
pograniczników.
Zadanie patrolu zostało skończone. Belina zdecydował się na
powrót do Krakowa przez Skrzeszowice-Goszyce. W drodze
powrotnej, w Skrzeszowicach, otrzymaliśmy 5 koni i 7 siodełek oraz
dołączył do nas Edward Dzik-Kleszczyński, który był członkiem
Drużyn Strzeleckich. Bez dalszych przygód, na koniach i na
bryczkach, w godzinach popołudniowych przejechaliśmy ulicami
Krakowa do Oleandrów.
Był to początek późniejszego 1. Pułku Ułanów Beliny Legionów
Polskich. Tak zaczęła powstawać kawaleria polska. Wkrótce potem
zaczął się formować i 2 Pułk Ułanów L.P.
gen. Ludwik Kmicic-Skrzyński
Pogończyk. Pismo Wydawane
przez “Pogoń” Francja. Rok III, Nr 7.
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DZIEŃ WIGILIJNY NA FRONCIE 1915 R.
Kartki z pamiętnika
Wołoczek, 24 XII 1915 r.
Kilka dni wstecz, zaczął padać śnieg i jakby dla tradycji, pokrył
brudną, błotnistą, szarą poleską ziemię na dzień Wigilji ślicznym, białym
całunem. nawet lekki mrozik pocisnął, aby już nic nie brakło do uroku
właściwego świętom Bożego Narodzenia. Wieś a raczej resztkę wsi, w
której mamy kwatery, przybrano choiną. każdy dom otaczają szpalery
młodych sosenek, między niemi pięknie żółtym piaskiem wysypane
chodniki, po których przewijają się gęsto żołnierze Legjonu i
stacjonowanej tu pruskiej brygady. Jakżeż ten dzień tu, na froncie, inny
od tego w mieście, a przecież opanowuje nas coś w rodzaju miejskiego
lenistwa; uczuwamy potrzebę włóczenia się naturalnie nie po lokalach,
bo ich tu nie ma, ale po sąsiadach. Rozpoczyna się ono od kawalerji, a
kończy w brygadzie i już krótki dzień ma się ku schyłkowi.
Jest posępnie, ale sucho, na dworze szarzeje, siedzę na swej
kwaterze przy stole, sporządzonym z wieka paki, ustawionego na
czterech wbitych w glinianą “posadzkę” kołkach. Przede mną maleńkie
okienko, przez które widać szeroką, białą płaszczyznę, zakończoną na
horyzoncie siną linją lasu z wystającemi ponad nią groźnie
pokręconemi, staremi sosnami najsmutniejszego z cmentarzy,
cmentarza w Wołczku, gdzie nad szeregiem mogił naszych bohaterów z
pod Polskiej Góry, świecą białe, brzozowe krzyże. Wprost przed oknem,
droga przez wieś. Piszę listy do moich drogich, których pozostawiłem w
domu… wspominam chwile, w których z nimi razem zasiadałem do
wigilijnego stołu i opanowuje mnie tak niestosowne tu, na froncie,
roztkliwienie. W okienkach domów ukazują się małe, żółte światełka.
Zapewne przy każdem z nich, siedzi pochylony człowiek-żołnierz i śle
swym ukochanym co ma najlepszego w duszy. – Z dala dolatują mnie
tony, jakby kościelnej muzyki: organy, nie organy? Przestaję pisać,
słucham, tak, muzyka i to kościelna, słyszę ją coraz bliżej, wyglądam
przez okienko. To pruska kapela wojskowa przesuwa się przez wieś w
majestatycznym pochodzie, grając “Stille Nacht, heilige Nacht”. Obca
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ona, ta muzyka, ale dziś taka nam dobra, taka potrzebna. – Zatrzymali
się przed naszą komendą, odegrali zwrotkę i wrócili tą samą drogą,
ginąc wraz z dźwiękami w mroku.
WILJA
Niska izdebka. W niej czwartą część zajmuje duża nalepa. Stół z
konieczności ustawiony w literę L. U sufitu zawieszone jakieś
papierowe, redutowe czy kotyljonowe ozdoby, które nie wiem skąd
wydobyto, fryz z gałązek choiny. Na stole rozpostarty biały papier w
zastępstwie obrusa, we flaszkach, owiniętych gazetą, płoną świece.
Nakryć na dwadzieścia osób, w środku talerze z opłatkami i miodem.
Godzina 7 wieczór. Zeszli się wszyscy punktualnie. Nastrój
świąteczny. Brakuje nam naszych matek, sióstr i towarzyszek życia, ale
tu wzruszać się nie wolno, przyjmujemy rzeczy, jak są i zasiadamy do
wigilijnego stołu. Brygadjer Küttner, Austryjak, Niemiec, jest z
konieczności z nami, ale chce szanować polski zwyczaj, rozpoczyna
więc ucztę, łamiąc się opłatkiem ze wszystkimi, co powtarza później
szef sztabu. Ma być podobno dziesięć potraw, licząc w nie zapewne i
wodę mineralną, której mamy dostatek. Barszcz z uszkami i ryba były a
reszta? Mniejsza o to! Wszak nam tak razem dobrze i żal tylko zbiera,
że lepiej aniżeli tym, którzy teraz pełnią służbę w okopach. Wesoło i
gwarno między nami: gwar ten przerywa koncert za oknem. Odezwały
się mandoliny i gitary, to nasi żołnierze przyszli uświetnić nasz wieczór
wigilijny. Płyną z ust ich nasze stare, polskie kolendy, te wprawdzie “w
rytmy ubrane najlichsze”, ale takie nam drogie! I nasz dobrany kwartet
nie pozostaje w tyle, śpiewają kolendy jedna za drugą, zasilając jakby
świeżą krwią nasz duchowy organizm. Później piosenki, pogawędka i
ani spostrzegamy się, gdy dochodzi jedynasta. Ksiądz Antosz zaprasza
na pasterkę do okopów. Wieczór wigilijny zakończony.
PASTERKA
Kraj lasu. księżyc przyświeca blado przez chmury. W lesie i koło
lasu ruch, kończą ustawianie ołtarza. Kompanje wysłane z okopów 2p.
zajmują przed nim swe miejsca, gromadzą się oficerowie, nadjeżdżają
konno goście. wszystko odbywa się w największej ciszy, bo okopy
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rosyjskie bliziuteńko, zresztą na miękkim śniegu stąpania prawie nie
słychać. Czasem tylko koń zarży lub usłyszy się półgłosem
wypowiedziane słowa. Tak cicho schodzili się chyba na modlitwę
pierwsi chrześcijanie. Ukazuje się ksiądz kapelan; na ołtarzu,
ustawionym między grupą drzew i otoczonym choiną, zabłysnęły
mistyczne światełka a w chwilę potem ciszę tę przerwał głęboki głos
księdza Antosza: “Introibo ad altare Dei” i odpowiedź ministranta.
Nieśmiało pierwsze szeregi zaczynają kolendę, powoli
powtarzają za nimi następne, a wkońcu ten cichy las rozbrzmiewa
polską, kościelną pieśnią, która już do końca nabożeństwa płynie bez
przerwy ku okopom rosyjskim. Tam szanują nasze święto, nie strzelają,
na linji spokój. Chcą może zaskarbić nas sobie na przyszłość!
Było coś niezwykłego w tej uroczystości a każdy z nas
odczuwał, że jest świadkiem rzeczy niepowszedniej.
Po mszy ksiądz Antosz przemawia krótko w wysoko
patrjotycznym tonie, życząc nam wszystkim, abyśmy dowalczyli się
wolnej i niepodległej Polski i z pierwszymi szeregami łamie opłatek.
W ciszy, jaka towarzyszyła rozpoczęciu nabożeństwa, zaczęto
się rozchodzić. Żołnierze wrócili do okopów, sztab zaś z księdzem
Antoszem, pospieszył na drugą pasterkę, na pozycje 3. pułku.
Stanisław Janowski
Legjon
(miesięcznik), Zarząd Związku Legjonistów Polskich w
Krakowie, Kraków 1930, Nr2
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ZASADY UMUNDUROWANIA ARMJI POLSKIEJ
O umundurowaniu polowem
Chcąc rozwiązać sprawę umundurowania polowego armji
polskiej, dwie rzeczy trzeba mieć na względzie: przedewszystkiem
wymagania współczesnej wojny – przystosowanie się do terenu,
następnie pogodzenie tych wymagań z tradycją polskiego munduru.
jakim powinien być mundur polowy? zasadniczo musi być barwy
ochronnej – w naszym terenie, szarozielonej; nie powinien mieć
żadnych szczegółów o jaskrawych barwach widocznych zdaleka,
powinien być wygodny i przystosowany do zadań wojskowych danej
broni; wygląd zewnętrzny oficera, szczególniej subalterna, nie powinien
zasadniczo różnić się od szeregowca.
Zgodnie z powyższemi zasadami, najpraktyczniejszą wydaje się
bluza z wykładanym kołnierzem, z czterema kieszeniami, zapięta na
sześć guzików w jednym rzędzie. Krój bluzy powinien łączyć w sobie
wygodę z estetycznym wygladem – najbardziej odpowiada temu kurtka
angielska dopasowana o ile można do wzrostu żołnierza. na kurtce
wypustki odpowiedniej barwy, w czem należy właśnie uwzględnić
polską tradycję wojskową. Na guzikach numer pułku, względnie
emblemat broni. Czapka w typie maciejówki z emblematem narodowym
(orłem albo kokardą).
Nasuwa się pytanie jaką miałaby być barwa wypustek
poszczególnych pułków lub broni, ażeby była w zgodzie z tradycją
narodową? Ciągłości pod tym względem niema – inne wypustki nosiły
pułki piechoty z czasów Kościuszki, inne za Księstwa Warszawskiego,
inne za Królestwa Kongresowego. W każdym razie tak za Księstwa, jak
i za Kongresówki ustalono dla piechoty jednostajną barwę: za Ks.
Warszaw. – białą, za Kongresówki – żółtą.
Ponieważ biała jest niepraktyczna, pozostaje dla piechoty barwa
żółta. Barwy narodowe nosiła, tak uprzywilejowana w Polsce, jazda,
uważana za narodowy rodzaj broni. Czy jednak piechota polska,
szczególnie w wojnie obecnej, nie zdobyła sobie nazwy broni narodowej
i prawa do barw narodowych? czy barwą piechoty nie powinna być
barwa karmazynowa? Jednostajność barwy dla poszczególnych broni,
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szczególnie dla piechoty, jest o tyle ważną, że nie komplikuje, przy
wielkiej ich ilości, sprawy umundurowania. Odrębne barwy możnaby
pozostawić paru historycznym pułkom, o ileby takie były sformowane.
A teraz o dystynkcjach oficerskich i podoficerskich. jak
powiedziano wyżej, wygląd zewnętrzny oficera powinien jaknajmniej
różnić się od wyglądu szeregowca – ważnem jest to szczególnie przy
starciach wręcz. Tradycja narodowa daje nam szlify, które także różny
miały wygląd w różnych etapach naszego wojska, zawsze jednak szlify
z gwiazdkami. Pod względem wymagań współczesnej wojny, najdalej
za postępem poszli w sprawie dystynkcji armje angielska i francuska,
wprowadzając odznakę szarże na rękawie kurtki. Armje: niemiecka,
rosyjska i włoska noszą szlify. Kołnierz, jako najwięcej zwracający
uwagę, powinien być wolny od odznak. Odznaki nie powinny błyszczeć.
Chcąc pogodzić te zasady z tradycją, musielibyśmy przyjąć szlify
matowe (najlepiej sukienne jak w armji włoskiej) z gwiazdkami. szlifa,
aby była czytelna, nie powinna zawierać żadnych emblematów. Obecne
dystynkcje w Lgjonach nie są zgodne z tradycją, a najmniej z
wymaganiami wojskowemi. Błyszczący haft na kołnierzu jest w polu
niemożliwym zupełnie, to samo srebrny sznurek na czapce. haft
odejmuje kurtce polowej właściwą jej skromność i prostotę i
niepotrzebnie komplikuje odznaki. Czyż nie wystarczy sama szlifa? W
dodatku srebrny haft w kształcie zwijanej wstążki, nosili u nas tylko
generałowie.
Podoficerowie różnić się winni zasadniczo tem, że zamiast
gwiazdek noszą paski na naramiennikach – paski wąskie, nie rzucające
się w oczy.
Ustalenie szczegółów umundurowania jest rzeczą projektu
szczegółowego. Chciałbym, żeby wygłoszone przezemnie zasady
przyczyniły się do ustalenia opinji, że przy opracowywaniu projektu
umundurowania, trzeba uwzględnić wszystkie zdobycze nowoczesnych
armji, a tradycję narodową przystosować do postępu, pamiętając o niej,
gdzie tylko jest to możliwem.
Cz. J.
Strzelec. Pismo Polskiej Organizacji Wojskowej
Rok II, Zeszyt 2, listopad-grudzień 1916 r.
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O PIOSNKACH LEGIONOWYCH
Na wojnie - w sprawie twórczości grają z jednej strony radość z
odniesionych powodzeń, smutek z powodu strat, tęsknota za domem i
ojczystemi stronami i najbliższemi sercu istotami; dalej zmysł
obserwacyjny i nerw przekorności, jeśli nie złośliwości, skłonny do
podchwytywania wszystkiego w sposób karykaturalny, choćby
rubaszny.
O formie decyduje rzecz prosta, sam marsz. Rytm, który dawniej
był wynikiem pracy zbiorowej, właśnie przez rytm upraszczanej, jest
tutaj wprost związany z marszem. Marsz bowiem jest pracą żołnierza
przez rytmiczny, miarowy krok uproszczoną. Żołnierz maszerując, jest
w rytmicznym ruchu, identyfikuje wprost chwilami bezwiednie całą
wartość swej osoby i myśli li tylko z rytmem. Miotany zaś naprzemian
uczuciami – to żołnierskiej dumy, to tęsknoty, wybucha rad tłumną
piosenką. Ona umila mu długi marsz, tuli serce swym dźwiękiem i ukaja
jego tęsknotę, nadto najlepiej zespala go z towarzyszami broni,
kołysząc ich razem w jeden rytm i w jedną myśl.
Żołnierz rad śpiewa, gdy idzie do bitwy, lub do zajętego miasta, rad
śpiewa, gdy w długiej bezczynności wyczekuje swego losu gdzieś na
pozycyi lub w rowie… Trzeba mu wprost - zakazywać śpiewania!
Ale może nigdy tyle pieśni i wierszy nie powstało, co w czasach
obecnej wojny. Są tego jasne i proste przyczyny. Najpierw tak długo
czekaliśmy na jakiś własny zbrojny ruch wolnościowy… A chwila
zrealizowania tej tęsknoty i zaspokojenia jej w czynie, który stworzył
Legiony i na liczne pola bitew je powiódł, stała się momentem
wytwórczych instynktów w tak szerokiej masie, że na wiersze i pieśni
porywają się dziś nawet tacy, którzy nigdy nie wiedzieli, jak się podobne
rzeczy robi. Po drugie – wojna obecna tyle i tak sprzecznych przynosi
nam niespodzianek, taką ilość wrażeń i wzruszeń, że to znów
komplikuje sprawę twórczą i decyduje o jej zasobach. Wreszcie – po
trzecie – jest u nas w Legionach materyał ochotniczy i w znacznej
większości inteligentny.

33

Żołnierz ten tedy śpiewa mając nadmiar owej “ochoty” – śpiewa
też by jej skalę w sobie podnieść, gdy jej brak, lub upadek odczuwa.
Tęskni – bo wojna długo już się wlecze.
Wiele z tych pieśni i wierszy – to rzeczy słabiutkie i
bezpretensyonalne zresztą. Na artystyczne cyzelowanie nikt tu niema
czasu, ani głowy, rzecz prosta! Nie mniej przeto są one uwagi i
ciekawości godnymi śladami niejednej chwili i nastroju, które trudno
inaczej utrwalić i do powszechnej żołnierskiej podać wiadomości.
Piosenka zastępuje w szeregu kronikę wojenną, zastępuje także
pismo humorystyczne, czasem nawet nieźle. Jak dla złośliwości, tak i
dla pewnego posępnego chwilami pesymizmu trzeba tu być
wyrozumiałym. Wszak są to odbicia chwili, a nie stałych naszych
stanów zasadniczych, że tak powiemy. A chwile – bywały wszak i
bardzo ciężkie! Nadto czasem twórca piosenki jest urodzonym
malkontentem, co znów na jego osobisty trzeba odliczyć rachunek.
Niejedna piosenka czy wiersz ulotny uchwyci jednakowoż dany
moment i ton jego uczuciowy tak charakterystycznie i świetnie, że
nabiera przez to wartości nie tyle może historycznie-literackiej ile raczej
sui generis dokumentu, jako ilustracya i wyraz tych ciekawych i
ważnych bojów, w których my, legioniści, bierzemy obecnie udział.
Nieraz, gdyby nie te różne epizody, nastroje i szczegóły
charakterystyczne, zginęłyby bez śladu wobec innych ważniejszych.
Po rozejrzeniu się zebranym materyale rozpadają się piosenki
legionowe na trzy działy:
I piosenki poważne,
II satyryczne i epizodyczne,
III żołniersko-sentymentalne.
Piosenek poważnych utworzono najmniej, a to z tej prostej
przyczyny, że pieśni tych jest w naszym narodowym śpiewniku pod
dostatkiem i to pięknych, wzruszających zawsze serce Polaka w chwili
podniosłej, na tworzenie zaś pieśni nowych porwać się nie każdy może,
podczas kiedy lekką czy złośliwą piosenkę gorączkowo pisał niemal
każdy śpiewający i rymujący, a przyrzucających mu chętnie przez ramię
oporne rymy miał zawsze pod dostatkiem. Jeśli zachodziła potrzeba
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zaśpiewania pieśni poważnej, zaraz znalazły się najulubieńsze: “Boże
Ojcze”, “Nie rzucim ziemi” oraz “Naprzód drużyno strzelecka”.
Piosenek pełnych beztroski i humoru jest znacznie więcej. Są
one tak przejrzyste w treści, że skoro się je poda, temsamem nie
potrzeba ich omawiać specyalnie! Miały swe piosenki kompanie
piechurów, miała je kawalerya, artylerya, lazaret polowy i szkoła
podchorążych, przyczem różnym osobom dostały się łatki. Piosenki te
nieraz bezpośrednio ilustrowały codzienne dzieje i przygody, świadcząc
o zdrowej pogodzie i humorze. Śpiewane służyły ku zabawie i otusze
towarzyszów broni.
O uczuciach miłości do rodziny i kochanki opowiadają piosenki
grupy sentymentalnej. Kładł w nie żołnierz wszystko to, co czuł, albo
czuć chciał, to nawet, co go gniewało, choćby nie całkiem sprawiedliwie
i trafnie to sobie formułując, to też będą one dla tych, którzy bądź w
domu zostali, bądź dla następnych pokoleń, pewnego rodzaju
dokumentem. Umiejętnie odczytane dadzą tym wszystkim, którzy je
wezmą do ręki, możność wczucia się w te nastroje żołnierskie i
wypadki, tak czasem bezpośrednio w nich choć bezkrytycznie i
przygodnie odmalowanych.
Szlakiem Bojowym Legionów. Lwów 1915
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Jedzie pan Jenerał
Jedzie samym przodem,
Raz to na koniku,
A raz samochodem.

Prowadź że nas prowadź,
Choćby jak najdalej
Byleśmy się wreszcie
Do Polski dostali.

A za Jenerałem
Cały sztab w ordynku,
Przejechali Węgry
Prawie bez spoczynku.
Prowadzą, prowadzą,
Do Polski nas wiodą,
Tylko, że nie wiedzą
Którąby to drogą…
Prowadź że nas prowadź
Panie Jenerale,
Przy tobie Moskala
Nie boim się wcale!
Prowadź że nas prowadź
Na granatów bicie,
My za Cię w potrzebie
położym swe życie!

autor: Józef Mączka

PROŚBA CÓREK
W sierpniu 1928 roku Józef Piłsudski wyjechał na
sześciotygodniowy wypoczynek do Rumunii. Przez pierwszy tydzień
Marszałek przebywał w górskiej miejscowości Targoviste niedaleko
Bukaresztu. Mieszkał u dr Lucjana Skupiewskiego, który w czasie
pierwszej wojny światowej był burmistrzem Bukaresztu. Jego żoną była
córka polskiego malarza Tadeusza Ajdukiewicza.
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Mimo wypoczynkowego charakteru wizyty, J. Piłsudski przeprowadził
wiele spotkań i rozmów z dostojnikami
państwowymi i przedstawicielami życia
politycznego w Rumunii. Między innymi
spotkał się z rumuńskim ministrem
wojny gen. P. Angelescu, zwiedził
rumuński sztab generalny, został
zaproszony
na
pokazy
ćwiczeń
lotnictwa.
Marszałek,
podczas
wydanego jego cześć obiedzie, spotkał
się z ministrem spraw zagranicznych
Constantinem
Argetoiano.
Złożył
również wizytę przywódcy Narodowej
Partii Chłopskiej
Juliuszowi
Maniu.
Został też przyjęty przez królową
rumuńską Marię i księżnę-matkę Helenę Józef Piłsudski z gen. P. Angelescu
w pałacu królewskim w Mamaia koło Konstancy. W towarzystwie mjr
Włodzimierza Ludwiga attaché wojskowego w Bukareszcie Józef
Piłsudski zwiedził Galacz i Brailę u ujścia Dunaju. Parę dni spędził
również w Siedmiogrodzie.
29 sierpnia 1928 roku Piłsudski pojechał do Konstancy, gdzie
zwiedził port i na prośbę swoich córek: jedenastoletniej Wandy i
ośmioletniej Jagody przeprowadził badanie wód Morza Czarnego. W
tym celu Marszałek poprosił mjr Ludwiga o zakup niebieskiej wstążki,
która następnie została przywiązana do burty okrętu, którym Marszałek
odbywał rejs po Morzu Czarnym. Po powrocie do portu wstążka została
dokładnie obejrzana i spisany został protokół z wyników
przeprowadzonego „doświadczenia”. Do dokumentu opatrzonego
pieczęciami i podpisami świadków załączono również badaną wstążkę.
Opracowała: Anna M. Stefanicka
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Dokument stwierdzał:
Bukareszt, 1 września 1928 r.
PROTOKÓŁ Z ODBYTEGO DOŚWIADCZENIA
Niniejszym
podaję
urzędowo
do
wiadomości
wszystkich dzieci polskich, iż w
dniu 29 sierpnia 1928 r. Niżej
podpisany
przeprowadził
w
rumuńskim porcie Konstanca, na
rozkaz, w obecności i pod
nadzorem Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,
następujące
doświadczenie,
mające na celu zbadanie, co się
stanie z niebieską wstążką,
pogrążoną w Morzu Czarnym.
Załączona przy niniejszym
wstążka
niebieskiego
koloru została na przeciąg
godziny przywiązana do burty
okrętu, którym Pan Marszałek
odbywał przejażdżkę po Morzu
Czarnym. Wstążka przez cały
czas pogrążona była w falach
tego morza.
Po wydobyciu wstążki z toni morskiej stwierdzono, iż kolor jej
znacznie pociemniał, jednak po wysuszeniu, powróciła do dawnej
barwy. Chwilowe pociemnienie, przypisać więc należy tylko zamoczeniu
wstążki.
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W ten sposób stwierdzono doświadczalnie i bezspornie, że
wstążka niebieska, pogrążona w Morzu Czarnym pozostaje nadal
niebieską.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch równobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden wręczony został na przechowanie
pannom Wandzi i Jagódce Piłsudskim, drugi zaś panom Wojtkowi i
Stefanowi Ludwigom.
Ludwig mjr S.G.
Attaché wojskowy

Prawdziwość protokołu stwierdza
Józef Piłsudski

Z MORSKICH PODRÓŻY MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO
Wyjście “Wichra” w morze, w nocy z 11 na 12 marca 1931 roku
było dla naszej floty zdarzeniem historycznem. Nocy tej serca nasze
tętniły mocniej niż zwykle, szliśmy na Maderę do Marszałka.
21 marca zakotwiczyliśmy nocą w niedużej, otwartej od strony południa,
zatoce na redzie Funchalu.
Pierwszym maderczykiem, który zjawił się na okręcie był kapitan
Lepecki. Po krótkiej wizycie u dowódcy okrętu odjechał wraz z nim
motorówką na ląd celem złożenia osobistego meldunku Marszałkowi o
przybyciu “Wichra” na wody maderskie.
Z niecierpliwością oczekiwaliśmy powrotu dowódcy, a gdy wrócił, grad
pytań zasypał go ze strony oficerów. Wiadomości były jak najlepsze:
“Marszałek zdrów, jest w doskonałym humorze, jutro ma się
zaokrętować, pod wieczór wyjście w drogę powrotną.”
Obawiając się ciężkiej przeprawy przez Atlantyk, dowódca nasz
uprzedził Marszałka o niewygodach, jakie może sprawić podróż na
takim okręcie jak “Wicher”. Pomimo to Marszałek projektu nie zmienił i
kategorycznie zapowiedział, że morskiej choroby się nie boi, a gdy
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trzeba będzie trochę pocierpieć, to trudno, zniesie te przykrości wraz z
nami wszystkimi
22 marca koło godziny 16-tej
wszystko, co żyło w Funchalu, wyległo
na ulice. Szpalery wojska ustawiły się
wzdłuż całej drogi od siedziby
Marszałka aż do przystani morskiej. Na
krótkim, ale szerokim falochronie
zakończonym
starożytną
basztą
forteczną
ustawiła
się
kompanja
honorowa ze sztandarem i orkiestrą.
Tam też zebrali się przedstawiciele
władz wojskowych i cywilnych z
gubernatorem Madery na czele.
Pamiątkowa tablica z domu, w którym
mieszkał J. Piłsudski na Maderze

Na “Wichrze” oficerowie przywdziali galowe mundury,
marynarze granatowe ubrania. Cała załoga stanęła na pokładzie w
ordynku, 6-ciu trapowych z trębaczem przy trapie. Z daleka dochodziły
pożegnalne okrzyki wiwatujących na cześć Marszałka tłumów. Wreszcie
rozległy się dźwięki mazurka Dąbrowskiego – obce sztandary pochyliły
się przed Wodzem Narodu polskiego. Chwila pożegnania na przystani i
oto z poza głowicy mola wysunęła się motorówka admiralska pod flagą
Marszałka Polski.
Rozległ się donośny sygnał trąbki: “baczność, na prawą burtę!”.
Zamarły oddechy w piersiach marynarzy. Po chwili, u dołu, pod burtą,
zawarczał głucho motor na wstecznym biegu motorówki, parę cichych
komend, linkę trapową rzucono na dziób motorówki – trębacz zagrał
marsz generalski. Na schodach trapu ukazała się przygarbiona postać
Marszałka w asyście płk. dra Woyczyńskiego i kpt. Lepeckiego. U
wejścia na pokład dowódca złożył raport, poczem Marszałek przywitał
się z oficerami, przeszedł salutując przed frontem marynarzy i
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odprowadzony przez dowódcę zszedł pod pokład do przygotowanych
dla niego kabin.
W pięć minut później rozległy się sygnały odkotwiczenia. Na
mostek nawigacyjny wszedł Marszałek z przydzielonym do jego osoby
na czas podróży oficerem flagowym (adjutantem) por. mar.
Kossakowskim. Okręt powoli wykręcił się i ruszył na wschód wzdłuż
południowego brzegu Madery.
Marszałek był w doskonałym humorze. Podczas mijania
sąsiadujących z Maderą wysp: Desertas i Porto Santo opowiedział nam
Marszałek wiele ciekawych rzeczy z historji tych wysp i o słynnem winie
santoskiem. Gdy wreszcie rozmowa zeszła na temat samej podróży,
Marszałek dał nam swoistą prognozę, co do pogody: “Do samego
Bałtyku będziemy mieli dobrą pogodę i spokojne morze, dalej nie ręczę
za pogodę”. Ta oryginalna przepowiednia Marszałka, jak się później
okazało, sprawdziła się co do joty.

Marszałek Piłsudski na Maderze
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Tryb życia Marszałka w czasie podróży ułożył się w następujący
sposób: codziennie z rana koło godziny 10-tej, po spożyciu śniadania,
Marszałek odbywał przechadzkę po pokładzie, podczas której zachodził
na mostek nawigacyjny, interesując się żywo meteorologia i nawigacją.
O godz. 15-tej Marszałek spożywał obiad wspólnie ze wszystkimi
oficerami, którzy byli w tym czasie wolni od służby.
Po obiedzie rzadko wychodził na pokład – tę resztę dnia zazwyczaj
spędzał samotnie w swojej kabinie. Czasami widziano go przez
uchylone drzwi, jak układał ulubione pasjanse. Przedpołudniowe wizyty
na mostku były jednocześnie wyzyskane do bliższego zaznajomienia
się Marszałka ze służbą okrętową i jego niektórymi urządzeniami.
Ćwiczono więc alarmy, zwiedzano maszyny, demonstrowano działanie
ciekawych, nowoczesnych przyrządów nawigacyjnych. Marszałek
wykazywał duże zainteresowanie, a co najważniejsze, zdumiewał nas
wszystkich swoją znajomością rzeczy, od których zasadniczo stał z
daleka.
Do najciekawszych jednak chwil należała pora obiadowa. Był to
moment bezpośredniego kontaktu Marszałka z jego oficerami. Dobry i
pogodny humor Marszałka, jego ujmujący sposób bycia stwarzał
nadzwyczaj miły nastrój wspólnej biesiady. Chwile te pozostawiły w nas
niezatarte wrażenie na całe życie. Na “Wichrze” Marszałek czuł się
jeszcze na urlopie i dlatego nie życzył sobie wszelkich oficjalności ze
strony otoczenia. Z tego też względu bardzo stracił na humorze, gdy
trzeba było na kilka godzin zajść do Cherburga w celu uzupełnienia
paliwa.
Wśród gęstej mgły, towarzyszącej nam już od zatoki Biskajskiej,
weszliśmy precyzyjnie na wewnętrzną redę Cherburga. Dotychczasowy
spokojny żywot Marszałka na okręcie został zakłócony. Na maszcie
fortecy nadbrzeżnej załopotała bandera Rzeczypospolitej Polskiej, a
jednocześnie gruchnęły działa baterji morskiej, salutując Pierwszemu
Marszałkowi Polski. Na wodzie ukazały się admiralskie motorówki,
zdążające do trapu na “Wichrze”. Wiozły one dygnitarzy francuskich i
polskich. Przybyli m.in. Przedstawiciel Marynarki Wojskowej, Prefekt
Morski, Dowódca Floty Północnej, Ambasador Chłapowski, płk
Błeszczyński i in. – dla złożenia oficjalnych wizyt Marszałkowi.
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Dopiero w nocy, już nad samym ranem, mogliśmy wyruszyć w
dalszą drogę. U brzegów Anglji koło Dover było jeszcze słonecznie i
ciepło. Marszałek wspiął się na mostek i długo przypatrywał się ziemi
angielskiej, póki nie rozpłynęła się w oparach mgły.
Dawny humor powrócił Marszałkowi, był wesół i rozmowny. Okręt
skierował kurs na morze Północne ku zachodnim brzegom Niemiec.
Już przy pierwszej latarni pływającej “Elbe I”, przybył pilot
niemiecki, aby wprowadzić “Wicher” do rzeki Elby. Zameldował on
równocześnie, że baterja morska przy Cuxhaven ma salutować
Marszałkowi. Wobec zupełnego braku ślepych pocisków, dowódca
natychmiast wysłał iskrową depeszę do władz niemieckich
zawiadamiającą o niemożności odsalutowania przez ORP “Wicher”.
Dalszy etap przejścia przez śluzy i kanał Kiloński odbyły się sprawnie i
gładko. Władze niemieckie okazały jak najdalej posuniętą uprzejmość i
przezorność.
Mniej więcej w środku kanału, a było to już pod wieczór Marszałek
wezwał do siebie dowódcę, któremu wyraził chęć przybycia do Gdyni na
drugi dzień z rana o dziewiątej. Życzenie Marszałka było dla nas
rozkazem. Obliczyliśmy drogę i czas dany nam do dyspozycji – trzeba
było iść szybkością 26 węzłów, co należy już do dużych szybkości.
W miarę zbliżania się do Kilonji stawało się coraz zimniej. Po
wyjściu z ostatniej śluzy w Holtenau, okręt ruszył z dużą szybkością ku
morzu Bałtyckiemu. Na mostku ukazał się Marszałek, ale już w
płaszczu, gdyż robiło się coraz zimniej. Pokazałem Marszałkowi dopiero
co otrzymaną depeszę z ostrzeżeniem przed burzą. “A nie mówiłem –
odrzekł Marszałek – że do Bałtyku będzie dobra pogoda, a dalej to się
popsuje?” Tymczasem zapadła noc, śnieżyca z wichurą, nic nie widać
ani słychać, a tu te 26 węzłów szybkości – chciałoby się wykonać
rozkaz Marszałka, a strach pomyśleć, coby się mogło stać w razie
spotkania kogoś na drodze. Tej nocy wszyscy pracowali ze zdwojoną
energią i uwagą.
Z rana ukazały się kolejno latarnie: Rozewie, Jastarnia i Hel,
morze było wzburzone, zimny wiatr wiał z północy. Ze śnieżnej mgły
wysunęły się sylwety naszych torpedowców, przybyłych na powitanie
Marszałka na wodach polskich. Jeszcze jeden zwrot i okręt wszedł na
spokojniejsze wody Zatoki Gdańskiej. Marszałek wyszedł na mostek
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zadowolony widocznie z przebiegu podróży, bo zwrócił się do nas
wszystkich z uwagą: “ Nie wiem, jakżeście jechali, ale widzę, że
wykonaliście co do was należy, z wielkim zapałem i dokładnością”. Na
pożegnanie polecił kpt. Lepeckiemu zrobić wspólne zdjęcie na mostku.
Za chwilę ukazała się Gdynia, zagrzmiały działa na ORP
“Bałtyk”. Zewsząd odezwały się trąbki i gwizdki: to wszystkie nasze
okręty, stojące w porcie Gdyńskim, salutowały Marszałkowi. “Wicher”
łagodnie wsunął się do portu wojennego i przy dźwiękach “Jeszcze
Polska nie zginęła” ocumował się przy molo południowem.
Józef Woźnicki
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