OD REDAKCJI
90 lat temu 11 listopada 1918 roku, po 140 latach niewoli Polska
odzyskała niepodległość. Artykuły zamieszczone w tegorocznym
Komunikacie są ściśle związane z tą rocznicą. Przypominają nam o
wielkim wysiłku narodu walczącego o wolność Ojczyzny i o radości
pierwszych niepodległych dni.
Oczywiście w Komunikacie nie zabrakło naszych stałych rubryk:
listy darczyńców, sprawozdania z naszej działalności czy relacji z
organizowanych przez Instytut wystaw.
Z żalem została przyjęta decyzja o odejściu na zasłużoną
emeryturę, wieloletniego Redaktora Komunikatu pana Zbigniewa
Kowalskiego. Bardzo jesteśmy Mu wdzięczni za lata ofiarnej
społecznej pracy, zaangażowania w sprawy Instytutowe i
okazywanej nam wszystkim przyjaźni.
Zredagowany przez Anię Stefanicką obecny numer Komunikatu
zachowuje formę i nadal kontunuuje tradycje naszego wydawnictwa.
Na zakończenie w imieniu Zarządu Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Londynie składam naszym pracownikom,
przyjaciołom
i
sympatykom
najserdeczniejsze
życzenia
Bożonarodzeniowe i Noworoczne. Dużo łask Bożych, spokoju i
zdrowia.
Mieczysław Stachiewicz
Prezes

3

CHOINKA

Potem kolęda, jedna, druga,
Prawie ją cały legion śpiewa,
Na niebie gwiazda jakaś mruga,
Na ziemi szare szumią drzewa,
A kędy spojrzysz w dal po
świecie
Prószy białego śniegu kwiecie...

Noc taka jasna, taka czysta,
Nad cichą, senną, Rafajłową,
Że choć czasami wiatr zaśwista,
Słychać szept każdy, każde słowo,
A kędy spojrzysz, w dal po świecie,
Prószy białego śniegu kwiecie...
Na ziemię w całun owiniętą
Księżyc się srebrną patrzy twarzą,
Coś – jakby jakieś wielkie święto,
Coś – jakby cuda się dziś marzą,
Jakby spływała moc tajemna
Od brzegów Warty – aż do Niemna!

Ustała walka! Z drugiej strony –
Także w okopach, w mrocznej
dali,
Tensam śpiew słychać ulubiony,
Wszeregach wroga – u Moskali!
I tam kolędy płyną zwrotki
Przez śnieżne pola i opłotki...!

Świerkowe drzewko ścięte w lesie,
Starym zwyczajem, w iskier
snopach,
Sam major Roja w ręku niesie,
Stawia wysoko... na okopach...
Aż potem świeczki jasne płoną
Nad Rafajłową i Zieloną...

K. Łepkowski
Szlakiem
Legionów 19141915 - Wiedeń
1915
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W LONDYNIE
za okres wrzesień 2007 – wrzesień 2008
Podstawowym celem działalności Instytutu zawsze było i jest
nadal stanie na straży prawdy historycznej i przekazywanie jej
następnym pokoleniom, zgodnie z przykazaniem Marszałka Józefa
Piłsudskiego, że „ten kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzień szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do
przyszłości”.1 Zadanie to Instytut wypełnia między innymi przez
udostępnianie swoich zbiorów muzealnych, archiwalnych i
bibliotecznych jak najszerszemu kręgowi odbiorców. W
ciągu
ostatniego roku Instytut był zawsze otwarty dla zwiedzających
Muzeum we wtorki i czwartki, w czasie świąt narodowych oraz, po
wcześniejszym ustaleniu, w każdym innym terminie. Po Muzeum
Instytutu oprowadzał grupy i osoby indywidualne Prezes Mieczysław
Stachiewicz i vice-prezes Wojciech Ludwig.
Pan W. Ludwig, który objął pieczę nad Muzeum Instytutu
rozpoczął dokładne opisywanie obiektów wystawionych w sali
muzealnej i opracował krótki Przewodnik po Muzeum Instytutu w
którym zamieszczone są niepublikowane wcześniej zdjęcia
eksponatów, oraz wiele ciekawostek z nimi związanych. Przewodnik
jest do nabycia w Instytucie.
W naszej Księdze Gości odnotowano 234 podpisy. Najwięcej
było gości z Kraju, ale Muzeum zwiedzali również Anglicy,
Amerykanie, Czesi, Irlandczycy, Japończycy, Kanadyjczycy,
Portugalczycy oraz goście z Austrii i Francji.
Wpisy w Księdze Gości są często bardzo wzruszające i pełne
wdzięczności za możliwość obejrzenia pamiątek przechowywanych
w Instytucie. „Kochani w Instytucie – Trwajcie!” – napisał Tadeusz
1

J. Piłsudski “Przemówienie w Wilnie” 20.04.1922.
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Kłuszewski z Kopenhagi, a 16-letni Bartek podsumował swoją
wizytę krótkim „Nawet fajnie tu, jak na wystawę”.

Uczniowie ze Szczecina zwiedzają Instytut

Oficjalne wizyty złożyli nam m.in.: Tomasz Merta – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Janusz
Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ppłk Jacek Adamski
z Atachatu Obrony, Stanisław Radoń z Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych, Peter Devitt – z Muzeum Lotnictwa w Hendon.
Wśród wycieczek wymienić należy gości Stałej Konferencji Muzeów,
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, którzy podczas
londyńskich obrad znaleźli czas na odwiedzenie Instytutu,
wycieczkę uczniów z Liceum w Ustce, grupę młodzieży z Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinie, czy chór I Liceum
Ogólnokształcącego w Głubczycach.
Oprócz stałej ekspozycji muzealnej Instytut przygotował w
ostatnim czasie cztery okolicznościowe wystawy.
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Ze względu na ogromną
szczególnie
popularność,
wśród uczniów polskich szkół
sobotnich, jeszcze w styczniu
br. można było oglądać,
otwartą w listopadzie 2007 r.,
wystawę
p.t.
„Legiony
Polskie
1914-1918”.
Na
prośbę uczniów z polskiej
szkoły sobotniej PutneyWimbledon wystawa została
jeszcze raz zaprezentowana,
Uczniowie z polskiej szkoły sobotniej
specjalnie dla nich w czerwcu.
Putney-Wimbledon
Wszyscy uczniowie zwiedzający wystawę otrzymali przygotowany
przez A. Stefanicką skrypt z pytaniami, który cieszył się dużym
zainteresowaniem.
W marcu 2008 r. w Galerii POSK została wyeksponowana
kolekcja unikalnych map historycznych z XVI, XVII i XVIII wieku.

Wystawa Map w Galerii POSK-u

Uzupełnieniem wystawy był komplet map sztabowych
przedwojennej Polski w skali 1:100 000.
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„To uczta dla historyków i ciekawostka dla zwiedzających.
Kolorowe i czarno-białe, większe i mniejsze, głównie te, pokazujące
terytoria dawnej Polski. Ale nie tylko” – napisał w sprawozdaniu z
wystawy Piotr Gulbicki.2
Wystawę obejrzało ponad 200 osób, wśród których z ogromną
radością odnotowaliśmy dużą liczbę młodzieży. „Tu znalazłam
swoje miasteczko” – napisała Krystyna Misztel, a Wojciech
Mieczyński dodał z nostalgią: „unikatowe mapy dawnej Polski to
prawdziwa historia naszego kraju. Takiej Polski już nigdy mieć nie
będziemy...” Dużym powodzeniem cieszyły się dublety map
sztabowych, których sprzedaliśmy ponad 100. (W tym 30 zakupiła
Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie uzupełniając
w ten sposób swój zbiór podstawowy). Również przygotowany
przez Kingę Pilich katalog wystawy wzbudził duże zainteresowanie i
trzeba było dodrukować dodatkowe egzemplarze, gdyż osoby, które
nie mogły obejrzeć wystawy prosiły o przesłanie katalogu.
Porządkowaniem i konserwacją map zajmuje się nasz
kartograf p. Roman Maryniak, któremu w tej pracy pomaga p. Niusia
Brzozowska. W przygotowaniu wystawy pomagali młodzi entuzjaści:
Jakub Mroczek i Analise Janota Bzowski.
Kolejną wystawą była przygotowana przez Kingę Pilich na
sierpniowe Święto Żołnierza ekspozycja „Wojsko Polskie w okresie
niepodległości 1918-1939”. Na wystawie zaprezentowane zostały
materiały i pamiątki dotyczące Wojska Polskiego w okresie
międzywojnia.
Ostatnią prezentowaną w tym roku przez Instytut wystawą
będzie ekspozycja p.t. „Narodziny II Rzeczypospolitej”, związana z
90 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na 10
planszach pokazane zostaną najważniejsze wydarzenia z
pierwszych miesięcy niepodległości m.in. otwarcie Sejmu
Ustawodawczego. Wystawę uzupełniają oryginalne ulotki i odezwy z
tego okresu.

2

“Dawny świat starych map”. Dziennik Polski 7.04.2008
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W ostatnim roku w Archiwum poszukiwało osobiście
materiałów 25 osób. Wielu badaczy pracowało w Instytucie po kilka
tygodni.
Kwerendy osobiste w Archiwum IPL
Data

Nazwisko

Kraj

Temat badań

__________________________________________________________________________

09.07
10.07

Bujniewicz Natalia
Bieńkowska Alicja

PL
PL

10.07
11.07

Woyno Jacek
Borzęcki Oskar

PL
PL

11.07

Paduszek Konrad

PL

12.07

Kuromiya Hiroaki

USA

12.07
12.07
12.07

Moszumański Zbigniew PL
Nawrocki Zbigniew
PL
Odziemkowski Janusz PL

07.08

Rabiński Jarosław

02.08
03.08
04.08

Gago Małgorzata
F
Wiśniewska Małgorzata PL
Czyżewski Wojciech
PL

04.08
05.08
05.08

Bujniewicz Natalia
Gago Małgorzata
Wiśniewski Marek

PL
F
PL

06.08
07.08
07.08

Kania Krzysztof
Groń Grzegorz
Kołakowska Paulina

PL
PL
WB

Osobistości II RP
Juliusz Poniatowski (1886-1975)
życie, poglądy, działalność
Zbrodnia Katyńska
Alfred M. Klausala w III Powstaniu
Śląskim
Organizacja, działalność i
personalia II Oddziału Sztabu
Głównego 1918-1945
Polish-Japanese Intelligence
Corporation against Russian and
the USSR. 1904-1944
gen. Przeździecki Wacław
Sprawa katyńska
Piechota Polska w wojnie z Rosją
Sowiecką 1919-1920
Udział Stronnictwa Pracy we
władzach RP na uchodźstwie
1939-1945
Wywiad polski w północnej Afryce
Związek Strzelecki 1910-1939
Badania Historii 10 Pułku Ułanów
Litewskich
Osobistości II RP
Wywiad polski w północnej Afryce
Działalność Brygadowego Koła
Młodych „Pogoń”
Edmund Raczyński (1891-1993)
Legioniści z parafii Siedlce
British-Polish diplomatic realtions

PL
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07.08
08.08
08.08
08.08

Garbowski Jarosław
Grzybowski Jerzy
Bushnell Thomas
Zemla Mateusz

PL
PL
GB
PL

09.08
02.09

Kornas Anthony
Pietrzak Jacek

WB
PL

02.09

Żeligowska Marta

PL

04.09
25.09

Rees Simon
Rezmer Waldemar

WB
PL

02.10
21.10

Grabowski Zbigniew
Fabisz Dariusz

PL
PL

beetwen 1933-36
Płk. Stanisław Mayer
Stosunki polsko-białoruskie
Joseph Pilsudski
Wpływ Komisji Maddena na
świadomość społeczeństwa
wobec zbrodni katyńskiej
Joseph Pilsudski - geneaology
Polscy uchodźcy na Bliskim
Wschodzie 1939-1945
gen. Lucjan Żeligowski i zajęcie
Litwy Środkowej
gen. Stanislaw Sosabowski
Początek wojny polsko-sowiecko
1919-1920
III Brygada Legionów Polskich
Generalicja polska po 1939 r.

Naukowcy i studenci reprezentowali m.in. następujące
uczelnie i instytucje naukowe: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Obrony Narodowej w
Warszawie, Akademia Umiejętności w Krakowie, Instytut Pamięci
Narodowej, Wydawnictwo Karta, Wojskowe Biuro Historyczne w
Warszawie.
Thomas Bushnell, który otrzymał materiały o Józefie
Piłsudskim potrzebne mu pracy dyplomowej. Podziękowanie wyraził
w przysłanym do Instytutu liście; „I had a fascinating time, and you
really helped my understanding of sometimes complex life that
Pilsudski led! The information I gained from my visit has been
invaluable...”. Oprócz opieki nad naukowcami przeprowadzającymi
kwerendy osobiście, panie Anna Stefanicka i Kinga Pilich
odpowiedziały również na 42 czasochłonne kwerendy listowe i emailowe.
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Panie Krystyna Mąk i Małgorzata Niwczyk ze Związku
Harcerstwa Polskiego w Londynie, Zwróciły się do nas z prośbą o
pomoc i praktyczną poradę dotyczącą założenia archiwum ich
organizacji. A. Stefanicka przygotowała dla nich materiały związane
z metodami przygotowania inwentarza, uporządkowania materiałów
archiwalnych
i opracowania ich opisów. P. Mąk i Niwczyk
zapoznały się z systemem prowadzenia naszego Archiwum i
sposobem bezpiecznego przechowywania archiwaliów.
Dzięki pomocy uzyskanej z Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych w Warszawie i przychylności p. Anny Krochmal mogliśmy gościć w Instytucie p.
Sylwestra Rękasa, pracownika
Archiwum Państwowego w Nowym
Sączu. P. Rękas zainstalował
bazę archiwalną Sezam do której
wpisał podstawowe informacje o
naszych
archiwaliach,
oraz
przeszkolił
pracowników
w
obsłudze tego programu. Po
uzupełnieniu danych przez
A.
Stefanicką informacje o naszym
zasobie
archiwalnym
zostaną
zamieszczone
w
Internecie
(www.archiwa.gov.pl),umożliwiając
szerszemu
gronu
badaczy
dostęp do informacji o naszych
Pan Sylwester Rękas przy pracy
zbiorach.
Zaniedbanym od paru lat Archiwum Prasowym zajęły się
panie Wanda Gańczakowska i Niusia Brzozowska. P.Brzozowska
porządkuje prasę przedwojenną, a p. Gańczakowska materiały
dotyczące działalności Instytutu i jego członków.
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Archiwum Fotograficzne, pod opieką p. Kingi Pilich jest już
całkowicie uporządkowane. Nadal skanowane są najstarsze i
najcenniejsze fotografie legionowe oraz wciąż trwają prace nad
identyfikacją i opisami poszczególnych zdjęć.
Z Archiwum Fotograficznego otrzymali materiały do publikacji
m.in. p. Arkadiusz Adamczyk z Piotrkowa Trybunalskiego– zdjęcie
Tadeusza Schaetzla, p. Ela Jakimek Zapart z Krakowa – fotografie
legitymacji odznaczeń marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej, p.
Anna Wilimas ze Stanów Zjednoczonych zdjęcia ze szkoły Kadetów
Nr 1 we Lwowie, p. M. Gago z Francji – fotografie Maksymiliana
Ciężkiego, Polska Misja Katolicka z Londynu zdjęcie Parady
wojskowej w Warszawie w 1919 r., Włoskie wydawnictwo Beit z
Triestu prosiło o fotografię J. Piłsudskiego z roku 1926, a p. Simon
Reese z Londynu otrzymał zdjęcia z bitwy o Monte Cassino.
Z Biblioteki prowadzonej przez p. Barbarę Buczek, korzystają
przede wszystkim pracownicy Instytutu przygotowując artykuły,
opracowania i wystawy oraz odpowiadając na kwerendy archiwalne.
Również studenci i naukowcy prowadzący badania w naszym
Archiwum nie omijają Biblioteki, zawsze znajdując tam dodatkowe
materiały. Księgozbiór Biblioteki obejmuje 6500 pozycji książkowych
i broszur, 57 maszynopisów oraz zbiór nut, śpiewników, albumów i
rycin. Między innymi Biblioteka posiada w swoich zbiorach
kompletny zbiór rysunków i karykatur Zbigniewa Czermańskiego
dotyczących Józefa Piłsudskiego.
P. Ela Klimowicz zajęła się uporządkowaniem zbioru
broszur, który ostatnio, dzięki darom, bardzo się powiększył.
Po kilku nieudanych próbach utworzenia, we własnym
zakresie, komputerowej bazy danych, przeprowadzono rozmowy z
Biblioteką Polską POSK i 25 października br. w Instytucie Józefa
Piłsudskiego pomiędzy Biblioteką Polską POSK i Instytutem Józefa
Piłsudskiego została podpisana umowa dotycząca przyłączenia do
Bibliotecznego katalogu, danych o książkach znajdujących się w
Instytutowej Bibliotece. Bibliotekę Polską reprezentowali Tomasz
Wachowiak – Przewodniczący Komisji Bibliotecznej oraz Jadwiga
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Szmidt i Grzegorz Pisarski, z ramienia Instytutu obecni byi:
Mieczysław Stachiewicz – Prezes Instytutu, Barbara Buczek, Anna
Stefanicka i Wojciech Ludwig. Mamy nadzieję, że rozwiąże to
problem komputeryzacji naszego księgozbioru i umożliwi szeroki
dostęp do informacji o naszych zasobach bibliotecznych.

Mieczysław Stachiewicz, Jadwiga Szmidt, Barbara Buczek i Tomasz Wachowiak
po podpisaniu Umowy o współpracy

Spotkanie zakończyło się lampką wina, przy której zebrani
życzyli sobie aby było ono początkiem szeroko zakrojonej
współpracy pomiędzy polskimi organizacjami mającymi swoją
siedzibę w Londynie.
W Ambasadzie RP w Londynie 14 października b.r. odbyła się
uroczystość wręczenia przez attache obrony Ambasady RP w
Londynie płk. Krzysztofa Szymańskiego Medali Wojska Polskiego.
Złote Medale Wojska Polskiego otrzymali: Barbara Buczek,
Zbigniew Gigiel-Melechowicz, Zbigniew Kowalski, Jerzy Ludwig,
Roman Maryniak, Krzysztof Münnich, Kinga Pilich, Mieczysław
Stachiewicz, Anna Stefanicka, Zbigniew Stefański i Otylia
Szczepańska. Attache
obrony
podkreślił,
że
wyróżnieni
odznaczeniami to osoby upowszechniające i kultywujące tradycje
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oręża polskiego, które przyczyniają się do popularyzacji dziejów i
Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej.
W imieniu wyróżnionych słowa podziękowania złożył Mieczysław
Stachiewicz – prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Złotym Medalem Wojska Polskiego został odznaczony Z.S. Kowalski

W ostatnim roku Instytut pomógł w wydaniu autobiografii
wieloletniego obecnego prezesa Instytutu i jego honorowego
członka. Książka: Mieczysław Stachiewicz „Moje pierwsze 90 lat”
jest już na półkach księgarskich. W związku z obchodzonym w
zeszłym roku jubileuszem 60-lecia Instytutu została wydana
„Najnowsza historia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 19982008” napisana przez A. Stefanicką. Instytut wydał też kolejny
numer Komunikatu, który został rozesłany do wszystkich członków i
sympatyków naszego Instytutu. Wszystkie wymienione pozycje są
do nabycia w Instytucie.
Jak co roku w marcu modliliśmy się za spokój duszy naszego
Patrona. W tym roku rocznicę jego imienin uświetnił wykład p.
Andrzeja Paluchowskiego pt. „Wczesna publicystyka Józefa
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Piłsudskiego”. W spotkaniu z p. Paluchowskim uczestniczyła duża
grupa sympatyków Józefa Piłsudskiego, która po prelekcji brała
udział w gorącej dyskusji.
W związku ze wzrostem zainteresowania naszą działalnością
wśród młodzieży polskich szkół sobotnich, Instytut zorganizował
„Konkurs na portret Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Wszystkie
otrzymane prace będą wyeksponowane na marcowej wystawie w
2009 r., do obejrzenia której już teraz serdecznie zapraszamy
przede wszystkim młodzież jak również rodziców oraz grono
wychowawców i nauczycieli.
Anna M. Stefanicka

Jedna z prac nadesłanych na Konkursna Portret Józefa Piłsudskiego
Autor: Arkadiusz Dulak
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ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE
INSTYTUTU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Fotografie w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego stanowiły od
samego początku istnienia instytucji integralną część jej archiwum.
Kolekcja rozrastając się, z upływem lat
osiągnęła pokaźne rozmiary dochodzące
obecnie do ponad stu albumów. Ich
uzupełnieniem jest zbiór pocztówek,
znaczków oraz fotografii w dużym
formacie, a także publikacji albumowych
związanych z profilem tematycznym
archiwum.
Zasadniczy zrąb zbioru stanowią zdjęcia
ofiarowane
Instytutowi
przez
indywidualnych darczyńcόw, niekiedy jego
członkόw lub pracownikόw. Pierwsza
grupa tych zdjęć (1-42) to te, ktόre
przekazane zostały w postaci uporządkowanych albumόw,
powstałych niekiedy przed wojną i będących cenną pamiątką ich
właścicieli odbywających długą podrόż z terenόw okupowanej Polski
na Wyspy Brytyjskie. Same w sobie mają więc dużą wartość
historyczną. Są to często albumy utrwalające życie rodzinne,
zawodowe czy też karierę wojskową, jak na przykład album
podpułkownika Michała Diakowskiego, pułkownika Jόzefa
Lewickiego czy też Mariana Kościałkowskiego. Odnaleźć w nich
można nie tylko szable i mundury, ale także sielankowy krajobraz
ziemiańskich przedwojennych posiadłości, rodzinne portrety oraz
rozmaite sceny życia codziennego.
Oddawano też kolekcje luźnych zdjęć o zrόżnicowanej tematyce
z okresu legionowego lub międzywojennego. Wśrόd nich, duża
część to fotografie dokumentujące sferę życia publicznego, w tym
wiele uroczystości państwowych. Postacią widoczną tu najczęściej
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jest Józef Pilsudski, jego najbliższe otoczenie, współpracownicy i
rodzina. Zbiór ten powiększający się latami osiągnął liczbę ponad
1500 zdjęć. W roku 1963 został więc dokładnie uporządkowany i
podzielony chronologicznie na 27 teczek archiwalnych przypisanych
poszczególnym okresom między 1914 i 1945 rokiem, a takze
tematycznych poświęconych m.in poszczególnym jednostkom
wojskowym bądź określonym grupom, jak generałowie i dostojnicy
państwowi okresu międzywojennego. Stanowią one w sumie ponad
połowę całego zasobu archiwum fotograficznego.
Podstawowy zakres czasowy całej kolekcji to lata 1914-1939,
choc znaleźć w niej można także pojedyncze albumy z okresu II
wojny światowej, jak na przykład Marynarka Wojenna 1939-1940,
305 Dywizjon Bombowy czy też Armia Generała Andersa.
Archiwum posiada w swych zbiorach
również zdjęcia starsze, datowane na
początek XX wieku. Nie są one zazwyczaj
związane z zasadniczą tematyką zasobu,
tzn. wojskowością i polityką. Wiele z nich to
zdjęcia portretowe kobiet i mężczyzn, osób
często
nierozpoznanych,
zdjęcia
przekazywane jako pamiątka rodzinie lub
towarzyszom broni. Inne to zdjęcia wycięte
z dokumentów osobistych, na których
widoczne są jeszcze pieczęcie niemieckie, austriackie i rosyjskie.
Szczególnym przykła-dem archiwalnego uni-katu jest fotografia
pamiątkowa z 1898 roku przedstawiająca lwo-wską grupę teatralną.
Zrobiona została przez
miejscowego
fotografa
Henryka Huttera, która
uwiecznił
aktorów
w
kostiumach
i
wśród
scenerii granej przez nich
w owym czasie sztuki.
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Czyjaś ręka dopisała później nazwiska po-szczególnych artystów i
choć atrament wyblakł w wielu miejscach, wciąż dają się one
odczytać. Jest to niezwykle rzadki i cenny dokument epoki.
Odrębne dwa cykle albumόw, szczegόlnie ważne ze względu na
swą tematykę to te, poświęcone Marszałkowi. Pierwszy z nich (M1M13) to jedenastoalbumowy cykl zdjęć indywidualnych (najstarsze
ukazują Jόzefa Piłsudskiego w dzieciństwie i w wieku
gimnazjalnym) oraz zbiorowych, gdzie przedstawiony jest w
otoczeniu rodziny, politykόw, wojskowych i dyplomatόw, wielu z nich
wybitnych postaci XX wieku, takich jak Ignacy Paderewski,
prezydent Hoover czy maszałek Ferdynand Foch.
Znalazły się tu rόwnież zdjęcia z pobytu w Moszczanicy oraz
wyjazdu wypoczynkowego na Maderę (1930/1931 rok).
Kolejny cykl dotyczy zaś pogrzebu Jόzefa Piłsudskiego (P1-P8).
Pierwszy z albumόw ofiarowany został Wandzie Piłsudskiej przez
Polakόw z Los Angeles jako pamiątka jej pobytu w Kalifornii w maju
1968 roku. Opatrzony został emblematem ze specjalnie
wytłoczonym napisem i znakiem orła, a w środku podpisami
amerykańskiej Polonii. Kolejne pozycje pokazują uroczystości
pogrzebowe w Warszawie, Krakowie i Wilnie, a także budowę
Kopca Marszłka na Sowińcu. Uzupełnieniem cyklu są wycinki z
gazet, ktόre ukazały się po śmierci Józefa Piłsudskiego,
zgromadzone i uporządkowane przez pułkownika Stanisława
Biegańskiego.
Ostatnia seria tematyczna to dziesięć Albumόw Pamiątkowych
Członkόw POW. Pokazują one początki kształtowania się
organizacji (od roku 1914), działalność jej adeptόw na ziemiach
polskich i za granicą (głόwnie w Genewie), a także prezentują
sylwetki poszczegόlnych działaczy na przestrzeni lat (pokazane są
rόwnież ich zdjęcia powojenne). Odnaleźć można tu wiele nazwisk
pόźniejszych
wieloletnich
pracownikόw
Instytutu
Józefa
Piłsudskiego w Londynie, np. gen. Stanisława Skwarczyńskiego,
gen. Władysława Langnera i gen. Mariana Bolesławicza.
18

Uzupełnieniem archiwum fotograficznego jest oddzielny zbiór
zdjęć gromadzonych na przestrzeni lat przez pracowników Instytutu,
ukazujących ważniejsze wydarzenia w historii tej instytucji w okresie
londyńskim, od czasów działalności członków założycieli do chwili
obecnej.
System przechowywania zdjęć w archiwum fotograficznym i jego
podstawowy układ przez cały czas działania Instytutu zmieniał się w
niewielkim stopniu. Archiwum zaopatrywane było w różnego rodzaju
albumy i teczki archiwalne, które używane są w nim do dziś. W
ubiegłym roku zapoczątkowany został jednak proces, który ma na
celu wprowadzenie jednolitego systemu zabezpieczania fotografii.
Zakupione zostały pierwsze albumy z folią bezkwasową, które
chronić będą fotografie znacznie skuteczniej niż poprzednie
materiały, hamując dzięki swym właściwościom naturalny proces ich
niszczenia.
Archiwum fotograficzne dostępne jest dla wszystkich
odwiedzających Instytut. Najwięcej zainteresowanych skupia jednak
podczas organizowanych regularnie wystaw, które odbywają się w
siedzibie Instytutu bądź w Galerii POSK. Tytuły wystaw z ostatnich
lat to: Rok 1920, Kobiety w walce o niepodległość 1900-1918,
Wojsko Polskie 1918-1939, Józef Piłsudski i miejsca z nim
związane i Sześćdziesiąt lat Instytutu Józefa Pilsudskiego w
Londynie - wystawa jubileuszowa oraz Legiony Polskie 1914-1918.
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Kinga Pilich

NARODZINY II RZECZYPOSPOLITEJ
WYSTAWA W INSTYTUCIE JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Święto 11 Listopada jest w tym roku dniem, do ktόrego wielu
Polakόw, w kraju i za granicą, przygotowuje się w sposόb szczegόlny.
Powodem jest przypadająca właśnie dziewięćdziesiąta rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości, okrągły jubileusz
przypominający wyraźniej niż zwykle ten ważny moment w historii
Polski. Organizatorami obchodόw święta będą instytucje państwowe,
stowarzyszenia i organizacje w Polsce i wielu innych krajach. Swόj
udział będzie miał w nich rόwnież Instytut Jόzefa Piłsudskiego w
Londynie, ktόry przygotowuje na tę okazję otwarcie wystawy
zatytułowanej Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej. Będzie ona
prezentacją fotografii i dokumentόw pochodzących w większości ze
zbiorόw Instytutu, lecz także, dzięki utrzymującej się wspόłpracy z
innymi instytucjami, pojawią się materiały z Archiwum w Nowym
Sączu, Biblioteki Narodowej i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Tematyka wystawy obejmuje przede wszystkim wydarzenia z
początku okresu międzywojennego, tzn.lat 1918-1920. Niekiedy
jednak, aby ukazać dłuższe procesy związane z kształtowaniem się
polskiej państwowości i pozycji Polski w Europie, zamieszczono
rόwnież materiały pόźniejsze, np. zdjęcia wizyt oficjalnych z lat
dwudziestych i trzydziestych.
Celem wystawy jest przedstawienie rόżnych aspektόw życia
Polakόw w odrodzonym kraju poprzez ukazanie najważniejszych
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przemian politycznych i gospodarczych tego okresu. Wśrόd nich
przede wszystkim procesu utrwalania się władzy w państwie,
kształtowania
granic
i
stworzenia
niezależnego
systemu
gospodarczego.
Materiał archiwalny wybrany na wystawę zaprezentowany
został w formie dziesięciu tablic tematycznych, wśrόd ktόrych każda
odrębnie zatytułowana, w krόtki sposόb przybliża swόj temat.
Poruszone zostały tu takie zagadnienia jak np. kadencja Sejmu
Ustawodawczego, konstytucje II Rzeczypospolitej, stosunki
międzynarodowe, waluta i narodowości zamieszkujące kraj.
Zdjęcia i dokumenty archiwalne dobrane zostały w rόwnej
proporcji tak, by zapewnić oglądającym pełniejszy i bardziej
urozmaicony obraz. Wiele z nich poddanych zostało obrόbce
komputerowej, aby uzyskać mogły doskonalszą jakość lub
zwiększony format, działanie czasu jest bowiem widoczne na
znacznej części zbioru. Szczegόlnych zabiegόw wymagały zdjęcia z
Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego, a także zdjęcia
Ignacego Paderewskiego i Naczelnika z ich wspόlnych wystąpień na
początku 1919 roku (np. w czasie otwarcia Sejmu Ustawodawczego).
Elementem uatrakcyjniającym ekspozycję są wycinki z prasy
bieżącej komentujące przedstawiane na wystawie wydarzenia lub
zapewniające dodatkowe informacje, np.teksty wystąpień ministrόw
lub treści przyjętych uchwał. Są to głόwnie artykuły z Monitora
Polskiego i Kuriera Warszawskiego. Ciekawostką jest tu czasopismo
kobiet
założone
specjalnie
z
okazji
powołania
Sejmu
Ustawodawczego, nazwane Kobieta w Sejmie, Pismo Komitetu
Wyborczego Kobiet Postępowych.
Na tablicach zamieszczone zostały rόwnież odezwy do
społeczeństwa, plakaty propagandowe i banknoty, w tym oryginalne
banknoty Narodowego Banku Polskiego. Całość stanowi ciekawe
połączenie rzadkich i urozmaiconych tematycznie materiałόw,
niektόrych nieznanych lub eksponowanych po raz pierwszy (np.
zdjęcia nadesłane przez Kierownika Archiwum w Nowym Sączu
przedstawiające nowosądecką mniejszość ukraińską, otrzymane od
prywatnych właścicieli, potomkόw osόb przedstawianych na
fotografiach).
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Wystawa oglądać będzie można od 11 listopada 2008 do
stycznia 2009 roku w siedzibie Instytutu Piłsudskiego, w POSKu, we
wtorki i czwartki między 11.00 a 16.30.
Kinga Pilich

22

WŁADZE I PRACOWNICY INSTYTUTU
inż. arch. Mieczysław Stachiewicz – Prezes Instytutu
Pan Wojciech Ludwig – Wiceprezes Instytutu, Przewodniczący
Komisji Muzealnej, delegat do Rady POSK-u
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 Zdzisław Gigiel-Melechowicz – Przewodniczący Rady Instytutu
Pan Zbigniew Stefański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mgr Anna Stefanicka – Sekretarz Generalny
Pani Henryka Brzozowska – Archiwum Map i Archiwum Prasowe
Pani Wanda Gańczakowska – Archiwum Prasowe
Pan Andrzej Kijowski – Archiwum Dokumentów
Pani Elżbieta Klimowicz - Biblioteka
mgr Kinga Pilich – Archiwum Fotografii, Organizator wystaw

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
Kazimierz Sosnkowski
Inż. arch. Mieczysław Stachiewicz
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ZMARLI CZŁONKOWIE INSTYTUTU

W 2008 ROKU
Rtm. Ryszard Dembiński
Płk. J. Korabiowski
Ewa Sędzielewska
Aleksander Szkuta

Liczba członków Instytutu – 122
(w tym dożywotnich – 45)
Liczba zbiorowych członków Instytutu – 15
(w tym dożywotnich – 12 )

LISTA DARÓW ZA ROK 2007
Ł
B. Dobski B. 10
B. Kołakowscy 200
Vernon S. 10
Żebrowski W. 25
15 Batalion Wilki 200

20.00
300.00
15.00
100.00
20.00
15.00
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40.00
300.00

LISTA DARÓW ZA ROK 2008

Ł
Ś.p. J. Kiernes 33.200
S. Żurakowski 25
T. Bączkowski 15
Fundusz Polski 300
S. Vernon 50
P. Kosin 50
Ś.p. J. Składkowska 9426
5 Kresowa Dywizja piexchoty 400
Koło SPK 440 100
SPK Koło Londyn-Południe 25
T. Myskow 150
Ś.p. M. Jarmula 11360
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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)
Niepodległość ( 1958 do1982)
10.00
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)
Stachiewicz M. – Moje Pierwsze 90-lat. Wspomnienia
Stefanicka A. – Najnowsza Historia Instytutu
J. Piłsudskiego w Londynie 1997-2007
Śmigły-Rydz E. – Dążąc do końca swoich dróg
Kaseta Video “Powrót Śmigłego”
(plus opłata pocztowa)
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2.50
8.00
8.00
2.50
5.00
4.00
5.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00

6.00
7.50

Z TEKI ARCHIWISTY
ARCHIWISTY
MARSZ KU NIEPODLEGŁOŚCI
Słoneczne lato 1914 r. Dobiegało końca. Na spokojny,
dostojny Kraków, miasto profesorów, radców, księży i studentów,
spadła 6 sierpnia wstrząsająca wiadomość, że strzelcy przeszli
granicę i ruszyli w głąb Królestwa.
Zakotłowało się w mieście. Powstańcy 1863 r. Wylegli na ulice
grodu, młodzież szkolna i rzemieślnicza ruszyła na błonia. Zaczęto
dobijać się do stowarzyszeń i cechów, pytając gdzie można
zaciągnąc się do wojska poslkiego. Naród rozpoczął swój marsz ku
niepodległości.
Na przedziwne dzieje tego pochodu miał się złożyć szereg
zawodów i ponownych zrywów aż do momentu odzyskania
wolności, wywalczonej własnym wysiłkiem żołnierza polskiego.
Już w sierpniu i wrześniu 1914 r. Okazało się, że Królestwo
nie pragnęło w danej chwili masowego zrywu zbrojnego i stworzenia
wojska polskiego. Z konieczności trzeba było iść torem
krakowskiego Nacz. Komitetu Narodowego i tworzyć w Galicji
legiony. Józef Piłsudski decyduje się wlać w tę tymczasową formę
organizacji cały skupiony przez siebie element ideowy i stworzyć z
Legionów Polskich atut polityczny, zdolny do wysunięcia sprawy
wyzwolenia Polski jako jednego z celów toczącej się wojny.
Legiony poszły w bój i po dwóch latach ciężkich walk w
Kieleckiem i Lubelskiem oraz w Karpatach i na Besarabii, a potem
na Wołyniu, stanęły wreszcie w sierpniu 1916 r., na ostatniej pozycji
bojowej, nad Stochodem. Tam wszystkie oddział polskie święciły
dwuletnią rocznicę powstania legionów uroczystym nabożeństwem i
przeglądem wojsk. Brygadier Piłsudski życzł żołnierzom, by w
następny rok „Rozkaz był już odczytany wolnemu polskiemu
żołnierzowi na wolnej polskiej ziemi”. Niestety przyszedł dalszy
zawód. W końcu września 1916 r. Józef Piłsudski usunął się z
Legionów,
widząc
zwłóczenie
mocarstw
centralnych
w
rozwiązywaniu sprawy polskiej. Lecz już 5 listopada 1916 r. Sotarła
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tam wieść, że cesarze Austrii i Niemiec ogłosili manifest
zapowiadający utworzenie okrojonego i pół-samodzielnego
Królestwa Polskiego. Była nawet pogłoska o wysunięciu
niemieckiego dynasty na tron polski.
Niektórym zdawało się, że cel polityczny został osiągnięty.
Wszak powstawało wolne państwo polskie. Lecz drudzy dostrzegali
w tym tylko początek rozgrywki, zainicjowanej przez Niemcy pod
przymusem położenia militarnego. Stąd rozmaitość reakcji: w
Komendzie Legionów – radosny bankiet, a w Komendzie I Brygady
– przygnębienie.
Nie wszyscy wiedzieli, że Niemcami powodowała wówczas
chęć zaciągu 600-800 tysięcy polskiego rekruta dla użycia go po
wyszkoleniu na froncie rosyjskim. Oddziały legionowe odeszły do
obozów w rejonie Modlina, Rożan i Pułtuska, hdzie miały być
szkolone i przetworzone na kadrę dla nowozaciężnych. W
społeczeństwie zaczęły się namiętne dyskusje, w których ogniu
narastało zrozumienie samoistności i zapał. Niemcy poczuli, że opór
narasta.
Od początku 1917 r. Wypadki toczą się z zawrotną
szybkością. Rewolucja rosyjska pogłębia tylko świadomość o
wzroście znaczenia międzynarodowego sprawy polskiej. Po
półrocznych zmaganiach z Niemcami o wielkość i niezależność
polskiej siły zbrojnej, Józef Piłsudski występuje z początkiem lipca z
Rady Stanu, zaś 22 tegoż misiąca zostaje aresztowany i osadzony
w twierdzy magdeburskiej. Nadchodzący sierpień 1917 r. Oznacza
nowy punkt zwrotny w dziejach wojska poslkiego. Niemcy stają się –
za zgodą Austrii – czynnikiem jedynie decydującym o sprawie
poslkiej. Przygotowują szereg zarządzeń dla naczelnych władz i
urzędów wasalnego państwa poslkiego, które ogłaszają wczesną
jesienią tegoż roku. Społeczeństwo polskie przyjmuje biernie
administarcyjne zarządzenia niemieckie, lecz czynnie przeciwstawia
się wojskowemu zaangażowaniu. Dlatego w Legionach zaczyna się
kryzys przysięgowy. Żołnierze I Brygady idą do obozów w
Szczypiornie i benjaminowie, zaś II Brygada – pod gen. Zielińskim –
zostaje zesłana na swój stary besarabski szlak, pod Czerniowicami.
W Warszawie usiłuje daremnie zapanować Wehrmacht i Besler.
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Polacy nie mają już żadnych złudzeń, szukają następnej, wyższej
formy dla swych dążeń.
Od stycznia 1918 r. Karta Polski znów ulega gwałtownym
zwrotom. Na pozór wydaje się, że sprawa niepodległego państwa
poslkiego upadła. W Rosji, rewolucja bolszewicka zwraca się
przeciw polskim zdobyczom z 1917 r. Austria zawiera szalony
traktat brzeski. Niemcy sięgają zachi łapami po linię Narew-Pilica.
Ale pod zewnętrzną skorupą niemieckiego drillu i austriackiej
formalistyki słychać już tętniący prąd nadchodzącej wolności.
Społeczeństwo poslkie staje się coraz bardziej świadome momentu
dziejowego; popiera podziemnymi kanałami gwałtownie narastający
ruch P.O.W.
W lutym 1918 r. II Brygada Legionów, protestując czynem
przeciw bezprawiu brzeskiemu, przedziera się pod Rarańczą przez
front austriacki i idzie w głąb Ukrainy na spotkanie korpusów
poslkich po stronie rosyjskiej. Od kolegów z I Brygady,
przebywających na froncie włoskim, przychodzą w maju 1918 r.
Serdeczne listy, solidaryzujące się z protestem II Brygady. Po bitwie
z Niemcami pod Kaniowem, żołnierze II Brygady i II Korpusu
przedzierają się do Kijowa, a stamtąd nad Don (do oddziałow gen.
Żeligowskiego, na Syberię (do dyw. Ppłk. Czumy) i na Murmań.
Gen. Haller, po krótkim pobycie w Kijowie, przechodzi przez
front niemiecko-rosyjski do Moskwy i na wezwanie Naczelnego
Komitetu Narodowego w lipcu wyjeżdża do Francji, gdzie wkrótce
obejmuje dowództwo tworzącej się armii polskiej na Zachodzie.
Rdzeniem jej staje się istniejąca od 1917 r., 1 dyw. Piechoty., która
wówczas stacjonuje w rejonie nancy, po odbyciu zaprawy bojowej
na froncie. Dalsze formacje dywizyjne tworzą się z Polaków –
ochotników amerykańskich i jeńców w obozach włoskich. Ich
rozrost i tężyzna wojskowa stają się przedmiotem podziwu. W kraju,
sierpień 1918 r. Zaznacza się zaostrzeniem walki P.O.W. z
Niemcami, czego wyrazem są gromadne aresztowania i starcia
zbrojne.
W październiku 1918 r. Armie mocarstw centralnych ulegają
pełnemu rozkładowi: we Włoszech rozlatuje się front austriacki, w
Niemczech rodzą się spiski i bunty. W listopadzie Józef Piłsudski
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wydostaje się z Magdeburga i przybywa do warszawy. Stolica i cały
kraj wyrzuca Niemców. Powstanie niepodległego państwa staje się
faktem. Wiosna r. 1919 zastaje Polskę na przednówku nowego
istnienia. Trzeba zaczynać z miejsca organizację władz, wojska,
legislatury i całego aparatu administracyjnego. Ugór na każdym
polu, a orka jego bardzo ciężka. Najpełniej praca wrze na niwie
wojskowej. Żołnierz polski maszeruje zewsząd: z Ameryki, z Włoch,
z Francji, znad Donu, z Syberii na wolną ziemię ojczystą, by zaraz
iść na front: pod Lwów, na Wołyń, na Polesie i Wileńszczyznę.
W maju 1919 r. Gen. Haller składa raport Naczelnikowi
Państwa, na dworcu w Warszawie – w chwili Jego powrotu z Wilna
– o przybyciu z Francji 80-tysięcznej armii poslkiej, w pełnym
rynsztunku i uzbrojeniu bojowym. Następuje przelotny uśmiech pod
wąsem na bladej, zmęczonej twarzy Naczelnika i Jego krótkie,
formalne, żołnierskie „dziękuję”. Dopiero wieczorem odbywa się
długa narada Nacz . Wodza z gen. Hallerem w Belwederze.
Sierpień 1919 r. Jest już miesiącem pełnych osiągnięc
państwowych na każdym polu: Niemcy legły niegroźne. Austrii już
nie ma. Nawet napór rosyjski na nasze wschodnie granice zostaje
odrzucony poza Dźwinę, Berezynę, Słucz i Zbrucz. Rezerwy
wojskowe rosną, magazyny broni i amunicji napełniają się.
Administracja, transport, poczta, szkoły, wszystko zrywa się ku
nowemu polskiemu życiu.
Tadeusz Malinowski
W czterdziestolecie Wymarszu Legionów
Instytut Józefa Piłsudskiego, Londyn 1954
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PIERWSZE DNI NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI - ROK 1918
W październiku 1918 r. W Warszawie na zebraniu Komisji
Stronnictw Niepodległościowych, zapadła decyzja utworzenia rządu
polskiego w Lublinie, to jest na terenie okupacji austryjackiej
zdążającej szybkimi krokami do anarchii. Zebranie to, jako sekretarz
protkołowałem.
Poczynania polityczne niepopularnej Rady Regencyjnej,
powołanej przez okupantów niemieckich i austriackich, równały się
zeru. Społeczeństwo nie miało żadnego zaufania ani do Rady
Regencyjnej, ani do powołanego przez nią „rządu”. Na obszarze
ziem dawnej rzeczypospolitej liczono się jedynie z autorytetem
Józefa Piłsudskiego, uwięzionego od szeregu miesięcy, wraz z
szefem płk. K. Sosnkowskim w twierdzy magdeburskiej.
Z polecenia Józefa Piłsudskiego kierował całą pracą
niepodległościową tajny Konwent, na czele którego stał pułkownik
Edward Rydz-Śmigły, który był jednocześnie Komendantem
Głównym Polskiej Organizacji Wojskowej. Ówczesna armia
podziemna P.O.W. liczyła na terenie dawnej Kongresówki i
małopolski kilkadziesiąt tysięcy ludzi wysoce ideowych,
zdyscyplinowanych, przeszkolonych i przesiąkniętych duchem I
Brygady. Śmigłemu podlegały ponadto Oddziały P.O.W. w Rosji i na
Ukrainie, zorganizowane jako Komenda Naczelna 3, przez ŚwitkaMiedzińskiego, delegowanego w tym celu na te tereny.
Na zebraniu Komisji S.N. zgodzono się jednomyślnie, że
premierostwo powinno przypaść posłowi do parlamentu
austriackiego, przywódcy małopolskiej partii socjal-demokratycznej
– Ignacemu Daszyńskiemu. Trudność powołania go na to
stanowisko polegała na tym, że nie można się było porozumieć z
Daszyńskim, przebywającym w Krakowie. Telefon ani poczta nie
mogły być brane pod uwagę. Czas naglił. Postanowiono załatwić to
przez przesłanie do niego listu z objaśnieniem uchwału Komisji.
Na doręczenie listu wybrano mnie, jako najmłodszego
wiekiem, no i stanowiskiem.
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Pamiętam niektóre twarze z tego zebrania: Bogusław ŚwitekMiedziński, W. Sirko-Sieroszewski – pisarz, sybirak, beliniak, Artur
Śliwiński – historyk, Hipolit śliwiński – poseł do parlamentu
wiedeńskiego, Stanisław Kempner – redaktor nacz. Kuriera
Polskiego, Marian Zyndram-Kościałkowski – komendant oddziałow
lotnych POW (według dzisiejszej nomenklatury – dywersyjnych).
Następnego dnia zaopatrzony w pełnomocnictwo na
Owczesny mój pseudonim Zygmunt Oyrzanowski z listem do I.
Daszyńskiego poszedłem na dworzec wiedeński na rogu
Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. Pociągi były zapchane
żołnierzami i cywilami. Na dworcu kolejowym było widać lepiej niż w
mieście, że zbliża się kres wojny i że wszystko włącznie z wojskiem
niemieckim wali się. Kasa biletowa oblężona. Nie kupiłem biletu. Nie
wyrobiłem sobie dla braku czasu przepustki we wszechwładnej
Feldpolizei. Wsunąłem brodatemu żandarmowi niemieckiemu kilka
marek do garści. Przepuścił mnie na peron. Jeszcze parę dni temu
zostałbym z miejsca aresztowany, dzisiaj... machnął ręką.
Znalazłem się przed przepełnionym pociągiem. Ludzie stali nie tylko
na stopniach wagonów, lecz i na buforach. Pozostał dach,
pomyślałem. Wdrapałem się na dach a za mną paru młodych ludzi.
Pociąg wreszcie ruszył. Lokomotywa z trudem ciągnęła
przeładowany pociąg. Padał deszcz ze śniegiem, parowóz
zasypywał nas iskrami. Marzłem. Po kilku niesłychanie długich
godzinach przybyliśmy do Krakowa.
Przemarznięty, przemoczony i usmarowany sadzą, udałem się
wprost do mieszkania Daszyńskiego. Otwierająca mi drzwi gosposia
wydała okrzyk przerażenia na mój widok. Pana posła nie zastałem,
ale zostałem poinformowany, że jest „jak zawsze” w kawiarni na
rynku. Zawdzięczając gosposi ogarnąłem się jakoś i poszedłem do
kawiarni w której „zawsze” siadywał pan poseł. Znalazłem go.
Zostałem poczęstowany gorącą kawą i bułkami. Poseł czytał
uważnie list, porozmawialiśmy nieco. Powiedział mi, że da
odpowiedź popołudniu.
Wyszedłem na ulicę, nieznanego mi Krakowa. Spotkałem
wyrostków biegnących w kierunku ulicy rajskiej, gdzie jak mnie
poinformowano znajdowały się koszary bodaj że 20 pp austriackiej,
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składający się głównie z Polaków. Młodzież odbierała żołnierzom
broń, robiłem to samo i ja. Nie spotkaliśmy szczególnego oporu.
Bez trudu i kłopotu broń została przekazana peowiakom i
legionistom, którzy wyrośli jakby spod ziemi. Widziałem potem na
placu mariackim, jak wartownik austriacki, przed Wartą Główną,
oddawał pokornie swój karabin jakiemuś umundurowanemu
legioniście. Serce rosło!
Wieczorem z listem Daszyńskiego, wyrażającym zgodę na
objęcie rządu, powracałem tą samą drogą, to jest znów na dachu do
Warszawy. Szczęśliwie dojechałem, zameldowałem się w
Komendzie Naczelnej POW, oddałem list i poszedłem na melinę
mego przyjaciela Jurka Paciorkowskiego by się wykąpać, wysuszyć
i przespać. Następnego dnia ponownie zameldowałem się w
Komendzie Naczelnej.
7 października 1918 roku powstał w Lublinie Rząd Polski, na
małym skrawku oczyszczonego od wrogów Kraju. Rząd spotkał się
na wstępie z trudnościami zarówno ze strony prawicy jak i skrajnej
lewicy, a nawet z próbami rewolty: „republiki” Tarnobrzeska,
Dąbrowiecka.
Tymczasem w Warszawie, jeszcze mocno trzymanej w
szponach okupacji niemieckiej – wrzało. Codziennie odbywały się
wiece i demonstracje. Domagano się na nich zwolnienia Józefa
Piłsudskiego z twierdzy magdeburskiej, jak również zwolnienia
więźniów politycznych. Nacisk opinii publicznej zmusił Radę
Regencyjną do zwrócenia się do generał gubernatora niemieckiego
Beselera z kategoryczną prośbą o zwolnienie Józefa Piłsudskiego i
płk. K. Sosnkowskiego z więzienia. Zauważało się pozytywną
zmianę ustosunkowania się do Piłsudskiego zarówno w prasie jak i
wypowiedziach na wiecach tak ze strony prawicy, jak i komunistów.
Znikły obelżywe przymiotniki, zjawiło się trudne dla nich słowo
komendant. Zauważyliśmy również, zwłaszcza na prawicy
pozytywne ustosunkowanie się do peowiaków i legionistów.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to przejściowa taktyka dyktowana
strachem przed widmem rewolucji, której ogniki co i raz wybuchały
to w Krakowie, to w Tarnobrzegu, to w Warszawie.
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***
9 listopada otrzymałem wiadomość, że następnego dnia rano
przyjeżdża Komendant. Warszawa została powiadomiona o tym na
rozlicznych wiecach, zachęcających do demonstracyjnego udziału w
pwoitaniu go. Razem z radosną wiadomością, otrzymałem rozkaz
od ob. Zyndram-Kościałkowskiego bym objął dowództwo nad
plutonem oddziału lotnego (dywersyjnego), uzbrojonego w broń
krótką, celem wzięcia pod ochronę Komendanta i pochód, który
niewątpliwie się sformuje. Po skończeniu pochodu miałem się
zameldować na kwaterze Komendanta na ul Moniuszki, po dalsze
rozkazy.
Wiadomość, że Komendant już jest wolny i że będzie w
Warszawie wywołała niesłychany entuzjazm. Tłumy zaległy plac
przed dworcem kolejowym. Cezkał nas zawód. Niemcy obawiając
się demonstracji powitalnych, przyśpieszyli pryjazd Komendanta o
kilka godzin. Powitała Komendanta i płk. K. Sosnkowskiego garstka
najbliższych z Komendantem POW na okupację niemiecką
Adamem Kocem i regentem Z. Lubomirskim.
Mimo tego zawodu, na samą wieść, że Komendant już jest
sformował się pochód. Entuzjastyczny tłum począł posuwać się
Alejami Jerozolimskimi w kierunku Nowego Świata, wznosząc
okrzyki na cześć Komendanta, przeciw okupantom i na cześć
Niepodległej Polski. Z podległym mi plutonem posuwałem się na
czele pochodu. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, wiwatowaliśmy i
domagaliśmy się niepodległości Polski. Gdy przekroczyliśmy
przecznicę ulicy Brackiej, zobaczyłem skręcający w naszym
kierunku tramwaj z dużą literą N, oznaczającą, że jest to wagon dla
wojskowych Niemców. Tramwaj posuwał się prosto na nas.
Motorniczy widząc nieustępujący tłum – zahamował. Stojący obok
motorniczego, jako ochrona, żołnierz niemiecki zaczął powoli
podnosić karabin do strzału. Orientowałem się co może zrobić strzał
karabinowy oddany w gęsty tłum. Strzeliłem do Niemca. Osunął się
do nóg motorniczego. Mój strzał wywołal eksplozję strzałów ze
strony mego plutonu do Niemców skupionych w tramwaju.
Otaczający nas tłum rozproszył się, część leżała na jezdni chronią
się przed pociskami. Do plutonu mego strzelano z okien pierwszego
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piętra, gdzie mieścił warszawski oddział Feldpolizei. Nakazałem
wycofanie się. Aleje były puste. Na rogu Alej i Nowego Świata stały
ciężkie karabiny maszynowe. Przejście zamykał pluton piechoty.
Stosownie do rozkazu zaledowałem się w mieszkaniu na
Moniuszki.
Dostałem polecenie strzeżenia Komendanta i kontrolowania
osób pragnących z Nim rozmawiać.
Byłem jednym z najszczęśliwszych ludzi w warszawie. Byłem
przy Nim, widziałem Go od czasu do czasu. Byłem szczęsłiwy
służąc Mu. Teraz wszystko pójdzie dobrze myślałem, kiedy Dziadek
jest z nami. Tak jak ja, myślały tysiące...
***
Tego dnia i tej nocy przewinęła się przed moimi oczami cała
ówczesna, politycznie myśląca Polska. Odwiedzali Komendanta
szefowie partii, duchowieństwo wszystkich wyznań i przedstawiciele
mniejszości no i oczywiście meldowali się wyżsi oficerowie
Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Nawet tak
zwana Poslka Siła Zbrojna (Polnische Wermacht) przez swoich
zaufanych delegatów zapewniała Komendanta o swojej wierności i
dyspozycyjności, wbrew ich dowódcomw osobach pułkowników: Wł.
Sikorskiego, M. Kukiela i L. Berbeckiego, którzy przysięgli na
wierność Niemcom i Austrii i organizowali z ich polecenia „wojsko
polskie”. Cały kraj opowiadał się za Józefem Piłsudskim. Rozumieli
to i przeciwnicy jego to jest narodowa Demokracja i Chrześcijańska
Demokracja, widząc w nim jedyną ostoję przeciwko zagrażającemu
Polsce bolszewizmowi.
11 listopada, po nieprzespanej, ale pełnej emocji nocy,
wyszedłem na ulicę. Wydawała mi się niepodobna do tej widywanej
codziennie. Widziałem grupki żołnierzy niemieckich roześmianych,
pokornych z czerwonymi kokardami na piersi. To byli jak się
dowiedziałem członkowie Soldatenrat’u – rady Żołnierskiej. W
Niemczech wybuchła rewolucja – jak mnie informowano. Wojsko
częśćiowo opowiedziało się za rewolucją, częściowo było wierne
cesarzowi i swoim władzom wojskowym. Widziałem na ulicy
chłopców i młodzież rozbrajającą żołnierzy. A więc koniec okupacji!
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***
Nie cała Warszawa była opanowana w pierwszych dniach
listopada. Brałem udział w walkach o ratusz, do którego strzelałem z
jakiegoś zdobycznego c.k.m. z tarasu Teatru Wielkiego, biłem się o
dawny pałac prymasowski i na jego tyłach na ulicy koziej, gdzie
Niemcy trzymali się do 13-tego.
13 listopada zostałem ponownie odkomenderowany przez
Komendę Naczelną POW do mego dawnego obwodu Siemiatycze
na Podlasiu z zadaniem mobilizacji obwodu i usunięcia Niemców.
Przybyłem do Siemiatycz 14 listopada. Niemców już nie było.
Peowiacy pod dowództwem oficera, dowborczyka, rozbroili
miejscowy garnizon. Dowborczyk przekazał mi swoje dowodzenie.
Niemcy zajmowali nadal Drohiczyn, Nurzec, Mielnik po prawej
stronie Bugu, Białą Podlaską, Konstantynów i Saranki po lewej.
***
Rząd Ignacego Daszyńskiego z którego programem
politycznym i społecznym przybyłem na Podlasie, podporządkował
się niezwłocznie Komendantowi.
Rada Regencyjna rozwiązała się w dniu 14 listopada,
przekazując „dla dobra państwa” całą władzę Józefowi
Piłsudskiemu.
W ślad za tymi dwoma aktami poszły przeróżne organizacje,
partie i instytucje Kongresówki i małopolski, ofiarowując
Komendantowi zaufanie, miłość i posłuszeństwo.
Wiktor T. Drymmer
Zeszyty Historyczne, Paryż 1969, Zeszyt 16
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DEPESZA ISKROWA NOTYFIKUJĄCA POWSTANIE
PAŃSTWA POLSKIEGO
(16-go listopada 1918 r.)
Depesza niżejprzytoczona, wysłana drogą radiową, była
pierwszym aktem Państwa polskiego w stosunku do państw obcych.
Ponieważ w dniu wysłania depeszy gabinet Daszyńskiego nie
był utworzony, żadnego właściwie rządu nie było jeszcze, a funkcja
Tytusa Filipowicza pod względem formalnym nie była określoną,
podajemy akt notyfikujący powstanie Państwa, mimo że jest
„kontrasygnowany”.
Tekst podajemy według „Monitora Polskiego” z dnia 18
listopada 1918 r.
Do P. Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Do Królewskiego Rządu Angieslkiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej,
Do Królewskiego Rządu Włoskiego,
Do Cesarskiego Rządu Japońskiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do Rządów wszystkich
Państw wojujących i Neutralnych.
Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować
rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa
Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie
zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozowoliły
dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o
swym losie. Dzięki zmianon, które nastąpiły wskutek świetnych
zwycięstw armji sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i
suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na
podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie
przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski
– przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając
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się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd
żadna armia obca nie wkroczy do polski, nim nie wyrazimy w tej
sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne
demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia
Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.
Wódz Naczelny
Piłsudski.
Za Ministra Spraw Zewnętrznych
Filipowicz

Warszawa, dn. 16-go listopada 1918 r.
Józef Piłsudski
Pisma Zbiorowe, T. V., Warszawa 1937
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DZIWNE DZIEJE PEWNEJ FOTOGRAFII
Od wielu lat w okresie rocznicy listopadowej odzyskania
niepodległości pojawia się poniżej umieszczona fotografia z
napisem że przedstawia ona powrót Józefa Piłsudskiego z
Magdeburga 10 listopada 1918 r.
Już najwyższy czas, by skończyć z tym fałszem historycznym.
Fotografia ta nie przedstawia powrotu Piłsudskiego z Magdeburga.
Dotyczy ona przyjazdu jego z Krakowa do Warszawy 12 grudnia
1916. Było to po dymisji Piłsudskiego z Legionów (26 września) i po
rozporządzeniu Beselera o powołaniu Tymczasowej Rady Stanu (6
grudnia) do której wszedł Piłsudski. Przyjazd jego wywołał olbrzymią
manifestację w Warszawie, wyprzęganie koni z powozu i.t.d., czego
malą część widzimy na fotografii zrobionej na Dworcu Wiedeńskim.
Z prawej strony Piłsudskiego idzie mjr Piskor, z lewej rtm.
Janusz Głuchowski, dalej po cywilnemu kpt. Kasprzycki, ówczesny
komendant naczelny POW, obok Zygmunt Klemensiewicz. Między
Piskorem a Piłsudskim widać por. Zosika-Tessaro. Dobre oczy
znajdą i niżej podpisanego głębiej z tyłu, w studenckiej czapce
rolniczej. Byłem wówczas inspektorem Komendy Naczelnej POW.
Historia fałszywej daty tej fotografii jest interesująca. W
wydaniach książkowych zdjęcie to ukazało się w książce „Świat w
obrazach”, nr 1 „Marszałek Józef Piłsudski”, 115 zdjęć. Tekst
opracował Wacław Sieroszewski. Warszawa, 1931. Omawiana
fotografia nosi numer 64, napis brzmi: „Przyjazd Komendanta
Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy 10.XI.1918”, a osoby
zidentyfikowane podane są jako Piskor, Piłsudski, Sosnkowski
(zamiast Głuchowskiego, płk. Sosnkowskiego nie było wówczas w
Warszawie).
W wydanej przez IKC książce w Krakowie w r. 1935 p.t.
„Józef Piłsudski 1867-1935” pełnej ilustracji, na str. 92 znów
widnieje ta sama fotografia z napisem: „Powitanie Komendanta na
dworcu kolejowym dnia 11 listopada (sic!) 1918 r. Po Jego powrocie
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z więzienia w Magdeburgu”. Zidentyfikowano tylko Piskora i
Głuchowskiego.
O ile wiem, nikt ani wówczas, ani potem, nie sprostował
błędu co do czasu, kiedy fotografia była zrobiona. Nikt nie
zorientował się że 10 listopada 1918 większość oficerów z I brygady
była w obozach internowanych lub „po cywilnemu” w POW, a kpt.
Kasprzyckiego nie było wówczas pod okupacją niemiecką. Na
fotografii widać także że oficerowie są w płaszczach legionowych,
kroju austriackiego, a nie wehrmachtowych kroju niemieckiego, jakie
nosili pficerowie Wehrmachtu w r. 1918.
I tak błąd przetrwał. W niedawno wydanej przez Polską
Akademię Nauk w Warszawie makiecie Historii Polski (tom IV,
część I, rozdz. I-XIII, 1918-1921) na str. 107 znów jest ta sama
fotografia określona jako „przyjazd Piłsudskiego 10 listopada 1918
r.” Lecz ponieważ autorzy pamiętali, że dnia tego witał Piłsudskiego
na dworcu regent ks. Zdzisław Lubomirski, przeto jego nazwisko
umieszczono pod fotografią, identyfikując go z kpt. Kasprzyckim.
A jakże było naprawdę 10 listopada 1918” Mamy zachowany
bardzo szczegółowy opis przyjazdu Piłsudskiego i płk.
Sosnkowskiego z Magdeburga w relacji Adama Koca
(„Niepodległość”, Londyn1962, tom VII, str 228-230). Tego dnia o
godz. 6-ej rano na dworcu wiedeńskim zjawili się Adam Koc,
komendant naczelny POW. Aleksander Prystor z żoną, Kazimierz
Stamirowski z żoną i por. Konstanty Tatar-Abłamowicz (wszyscy po
cywilnemu), a z ramienia Rady Regencyjnej ks. Zdzisław Lubomirski
z adiutantem rtm. Rostworowskim (w mundurze Wehrmachtu).
Razem osiem osób. Żadnego fotografa na dworcu nie było, i ta
historyczna chwila nie jest utrwalona fotograficznie.
Wacław Jędrzejewicz
Biuletyn Związku Organizacji PSZ, Nr 24, 196
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SAMI...
Sen złoty, marzenie poetów i wieszczów iści się. Oszałomienie –
obok uczucia bezmiernej, niewypowiedzianie radosnej dumy.
Sami... Bez opiekunów...
Przestajemy być jakimś parjasem narodów, białymi murzynami
obcych imperjalizmów, męczennikami despotysmu caratu i
zachłanności pruskiej. Nareszcie możemy rozprostować poddane
biernie obuchom tyranji plecy niewolnika. Możemy już nie
ukradkiem, nie w podziemiach konspiracji, lecz jawnie, lecz z
jasnem czołem dla niepodległości i szczęścia własnego narodu
pracować.
Oczy nasze radośnie zapalają się na widok przeciągających
ulicą oddziałów wojska, własnego wojska. Kochać własne wojsko i
dumnym być ze neń nas oduczono. Jakże niedawne to jeszcze
czasy, gdy matka z rumieńcem wstydu mówiła „mój syn jest w
wojsku”. Wykpić się, wykupić za wszelką cenę od wrogiego sobie
żołnierskiego szynela – było zrozumiałem pragnieniem każdego
Polaka. I gdyby nie słowo poety, które nam wizje żołnierza
polskiego wywoływało, a przedewszystkiem, gdyby nie praca
ostatnich lat kilkunastu Komendanta – dawne umiłowanie żołnierza
poslkiego byłoby w społeczeństwie naszem zamarło.
On to umiłowanie podtrzymał, on je na jaśń wydobył. On jedyny
w całej Polsce nie bał się śnić na jawie o zszeregowanym żołnierzu
polskim, żołnierzu obywatelu, walczącym w otwartem polu z
wrogiem ojczyzny o prawo niepodległości. Że zaś to czynił w
chwilach
największej
martwoty
i
abnegacji
większości
społeczeństwa – stąd i czyn jego wyrósł do potęgi, stał się jedynym
mającym w sobie moc zdecydowania. On szedł i wiódł – gdy inni
nawet już nie marzyli, on czynił, gdy inni paktowali.
Więc też nie dziełem przypadku, lecz wypadkową sił w sprawę
włożonych jest chwila obecna, którą Jego, Wodza, na stanowisko
Naczelnika Państwa powołała. Nikt inny być nim w danej chwili nie
mógł, bo to byłoby kłamstwem wobec dziejów, a życie kłamstwa nie
znosi.
Stąd też i ufność w Piłsudskiego tych, których oczy nie
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przesłonięte grubą oponą własnych interesów, obliczonych na
krótką jedynie metę.
Złe moce mogą Go obalić, lecz to, że
zapisuje on pierwszą kartę w nowych dziejach wolnej Polski –
wyryte pozostanie, jak również pozostanie wszystko, czego już w
tak krótkiej chwili dokonał. On i rząd przezeń wyłoniony: zrzucenie
okupacji, zorganizowanie wojska, administracji wewnętrznej, obrona
zagrożonych granic, a wreszcie ogłoszenie wyborów do sejmu
ustawodawczego
na
zasadzie
jaknajszerszego,
5-cio
przymiotnikowego prawa wyborczego i udzielenie w nim równego
głosu kobietom – to realizowanie budowy wolnej niepodległej
ojczyzny.
I kobieta polska raduje się, że to wielkie dzieło przyznania jej
praw politycznych teraz właśnie, w takiej chwili dokonane zostało i
raduje się serce kobiety polskiej wspomnieniem, że ona pierwsza w
roku pamiętnym wojny w 1914 r. Przy boku żołnierza poslkiego
stanęła, że ona intuicją kierowana zrozumiała tę jedyną orjentację –
samodzielnego czynu żołnierza polskiego. Złączona w organizacje
Ligi Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego oraz żeńskie oddziały
P.O.W. podtrzymywała żołnierza w chwilach najcięższych jego
niedoli i depresji ducha. Kobieta polska ratuje go w ostatniem
zatraceniu, wyrywając ze szpon śmiertelnego znużenia, że
wspomnę tylko Szczypiorno i Łomżę, kobieta polska wybiega myślą
ku więźniowi Magdeburga, śląc mu słowa oddania, kobieta polska
wita gorąco powracającego z niewoli Wodza, kobieta polska staje i
dziś przy nim, gdy Wódz buduje Polskę jutra. I czuje się dumną, że
właśnie ten rząd prawo polityczne jej zapewnił, że w tej Polsce
nareszcie realnej i żywej kobieta polska przystępuje do wyborów do
1-szego sejmu ustawodawczego.
Do sejmu tego na zasadzie ordynacji wyborczej wchodzi
również robotnik polski, ten sam, który o niepodległość walczył,
wchodzi również, jako budząca się siła podstawowa narodu – chłop
polski. Nowe siły i nowe wartości na arenie politycznej.
Wywiązać się godnie z zadania, współpracować uczciwie, z
głębin ducha swego wydobyć najistotniejsze jego wartości, z myślą
wolnej Polski tworzyć... Jakież bezmierne horyzonty przed oczyma
naszymi się otwierają.
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