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przewodniczącego Komisji na

гурадек nieobecności Marszałka oraz

wyboru referen.a i sekrelarza Komisji. Zasuępcą przewo
Dzierzbickiego,

z urzędu
Piłsu

siego,

referentem brygadie

sekrełarzem p. lrskiego, po czym przys.ąpiono do

właściwych obrad.
Pp. Gryg

z prośbą o wyjaśnienie komp
Tworzenia wojska polskiego oraz bliższego
wyjeśnienia s.osunku prawno-poli.ycznego Legionów do władz okupa-

cyjnych.

7 odpowiedzi nr. Lerchenfelà7oznajmie, że naczelne dowód

two armii polskiej ma być powierzone

v15§7

Beselerowi, na skutek porozumienia obu rzadéw okupacy)nych, na
inne zaś pytania odpowiedzi dziś udzielić jeszcze nie może, gdyż
sprawy te są obecnie w toku i wkrótce rozsurzygnięte zosuang. \/

każdym razie prosi on o uformowanie na piśmie zapywania, brzmiące
jak nasuępuje: Komisja Wojskowa ': yУ nczasowej Rady Stanu zwraca się
o-poli wyc
do pp. komisarzy z prośbą o wyjaśnienie stanowiska
go i o określenie sposobów
pols

3

B43
-

współdziałania
zowania

uegoż

Stanu

Rady

\"

władz

i

-

okupacyjnych

sprawie

w

zorgani-

wojska.

Przechodząc

do

semej

sprawy

mnie, polskiej,na

tuorzen

przemówieniu

werbunku opariej,p.Brygadier Piźsndski w dzużcz@n

rozwija owe poglądy na метании—д przebieg werbunku i onicny,
któro nalezazoby w metodzie worbunku pr…epro—‘ﬁalçu‘ïn da Steam

ma dziś -w sw@m ręku trzy czynniki do tworzenie armłiq mionowicie

l/chÎony. 2/Polskg Orgenizacją Wojskową [° o "!]..з/О ісотбл
po

Ach z wojska rosyjski gtk - Go do £ gionów„o

te

%

bie wielki zadażek i odpowiednie weruski do utworzenia
gkiej,2 to dzięzi wielkiej

sile strskcyjnej

wsród społeczeńsówa.

Chodzi tylko
renmanka nie
ludności
póżozucie i

dwa uczucia sup

wojskowo - ujemu Jantar-mimu

j.kompezjid,czy bałalionów,ich morszse,éviesont ‘.lîâl‘î‘dîït
odnostek po kreju 7

stgporanie ocho

zojskiem,2

ludnosei

- unikad natomisst cn“: sktoru urig=

J

dnics aaa-OL;
broni = mundury ursgdniey pori git

mezo zdecydowanej

ludności.,

od wpłyzów :

~

do

11000

osób

gotowych wstąpić

zaraz

wojakaąras większej

do

,
liczby osób zwięzenych z nią luśniejszym stosunkiem
prepönuje.aby organizacjg te wpsl0*

Brygad{er

szkolnej,
ści wcielić do armji polskiej za wyjątkiem momma;
która fizycznie jest szeba 1 da więcej materia.
niż bojowegojorsz za wyZgczoniem mażej ilości - może 25 członków organizm i jako

dalszych werbewników i orgenizatorów nie-

ofiejelnego ruchu wojszoweg
uSrzymyweć nastrój wojskowy w kre

pochodsgeyoh,.a Wige [u-

imi verbouaé @ Lublinic,legionista s Zalisza w

1, Ху dobér ludsi,ngytych do zerbunim.
5. Niejscnzość Zródza werbunkow go - ludność nic nie медиа
^.
merbuje,cc7 нік… „227 якайле эпобтфаскіе,ссу піетіескіс,

-i
^ ^
lpolitﬂcsnej.
ndlpraw
ry
dy
natu
szko
6. Prze

Etrzecïä>czynnikiem wojskowo twórczym są
z wojska rosyjskiego,których należałoby дащиддиіесед sprowadzi6, jako doskonały materiał propagandowy i wojskowy zużytkować.
314

a

*

8115-7
xs

us

%

-

ais Hr. Rostworowski uważa,że wobe
c adresu i

deklaracji

PIO)! że oddaje się w zupełności do
rozporządzenia Radzie,
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Naczeixjiej monarchistów polskich.
2 Franciszek Radziwiłł (1878-1944) - książę, 1916-1913 naczelnik

°

Wojskowej i Rady Departamentu Spraw Wewnętrznych IRS, 1918 dyrektor'kqńisśif Wojskowej rządu Rady Regencyjnej Jana Kantego
Steczkowskiego; w niepodległej Polsce działacz społeczny.

sta, działacz polityczny, jeden z założycieli i organizatorów
Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawskiego Syndykatu Rolniczego,
Towarzystwa Rolniczego gubernii warszawskiej, Towarzystwa Meliora
cyjnego i Banku Ziemiańskiego, załćżyciel i prezes Towarzystwa
Ubezpieczeń od Ognia "Snop", Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
~

i Towarzystwa Ubezpieczeń Ziemiopłodów "Ceres", wiceprezes Centra:
nego

Towarzystwa Rolniczego i Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

w Warszawie, 1916 prezes Redy Głównej Opiekuńczej, potem członek
Zarządu Głównego RGO, członek Centralnego Komitetu Obywatelskiego
1916-1917 w Wydziale

konawczym Rady Narodowej, 1917 człorek

Tymczasowej Redy Stanu, szef Departamentu Skarbowego IRS, 1913
minister rolnictwa w rządzie Redy Regencyjnej.
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