1917,

22

stycznia,

Warszawa

nia

1917

drugiego

posiedzenia

Komis,

dniu 22

stycz-

Rady Stanu.

Wojskowej

Prouokdt

- Procokół

drugiego

posiedzenia

Komisji

w

Wojskowej

техн! ;
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Obecni: Marszałek Koronny Niemojowski, pp. brygadier Piłsudski,
Radziwiłł. Łempicki, Dzierzbicki i Górski,
hr. Rostworowski,
Pc a .
2
%
-f..
R
,
;
pp. komisarze rządowi oraz pp. Maj, S.olarski i ks. Sztobryn, jak
rzeczoznawcy.
W odpowiedzi na zapytanie Komisji

Wojskowej co do s canowi ska

prawno-poliwycznego wojska polskiego w związku
hr. Rosworowskiego

z wnioskiem

o przyspieszenie decyzji przekazania Korpusu

Posiłkowego państwu polskiemu, posiawione na posiedzeniu z dn[ią7
Ss,
18 stycznia br.

*

1

soy.

.*...
y ‚
exscelfencaa] hr. Czapski daje wyj

nienie nastę-

pujące:

22
do

. Rząd niemiecki czyni wszystkie możliwe kroki,
osiłkowego
jaknajprędszego

przyłączenia

korpus

33

"

zmierzające
-

polskiego /pol:

kich Legionów/ do wojska polskiego.
II, Polskie wojsko będzie organem państwa polskiego, tak jak
wojska innych mocarstw są organami odnośnych państw.
Stusunki wojenne wymagają, aby formujące się wojsko polskie <
początku i na czas trwania obecnej Wojny pozostało

pod naczelny:

komendan@em wojskowym , któremu powierzono to zadanie,
Formowanie wojska polskiego zostało powierzone Jenerał Guber
natorowi warszawskiegu.
Współdziałanie Naczelnego Jodza i Rady Stanu tak pojmujemy, i
314

Rada

jako

Stanu,

Poszczególne
tego

władza

polska

rozporządzenia,

wojska ‚пуда

wezwie

tyczące

naród
się

do

formowania

uformowania

i

wojska,

wyéwiczeni

Komenda Kaczelna. Rada Stanu_£fomis'a Wojskoäî7

może stawiać odnośne wnioski i wyrażać życzenia, uiaźowicie w spr

wie propagandy wojskowej, którą będzie popierała.
Dowództwo naczelne ze swej strony nie omieszka zawiadomić Zomisyi Wojîëowej o rozporządzeniach w tym zakrasie wydanych.
Wszelëèa/dobrawolna działalność w celu popierania formacäi i
utrzymania wojskają

Oraz wspomagania osieroconych rodzin i-inwali-

dówjbędzia z wdzięcznością uznana. Fundusze na tę działalność zeobrone pozostaną pod zarządem Rady Stanu,
Nie można wątpić,

że takie, na wzajsunłu

zaufaniu oparte wspó

działanie już w najbliższym czasie doprowadzi do utworzenia bitne
wojska polskiego,

C

Komisja’przyjmjgc powyższe oświadczenie do wiadomości;
s$wierdza równocześnie,że pozost2wicnie Sprawy w t?. nie dość .ści-

#1lo sZorzuzówenym stanie przyczyni się do opóźnienia dziazania.Aby
tego un imLc)Komisja Wojskows uchwals nastepujgey

wniosek

Ros-

tzorowskiego: *
az
odpcmedm na oświadczenie pp.}(omuarzy, Komisja мо;-

< "Skowa postanavuapo zdecydowwmu prawno-polxtycznc
Stanowiska Korpusu Posiłkowego Polskiczo, przedstawić
pp.Komisarzom obu Rzędów projekt) określający kompeten"cje Rady Stanu w sprawie organizowania Wojska Tolskic$
<
Te:
Paś Komisja przechodzi do obrad według porządku dziennego.
atwmrdmwszv. że wezwani na posiedzenio rzeczoznawcy werbunkowi z ranów na posiedzenie nie przybyli, iiarszałck Koronny
udziela głosu paint-skiemu, który charakteryzuje ogólnę niechęć do

mienia Komendy L

wojska w sferech ludowych, a zuieksuoÀa dziś przez poczucie braku własAugo rządu i ciężkie warunki panujące na извини nadużyciom żan2
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jako podstawy silnego państwa polskiagoL

@

7

-

4254
-
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darméw i rozwielmośnionej bezkarności, Dalej

przemawia p.Stolarkki za

ﬂow % jako” czynnika werbunkoweo i za odczwą brygadigra PiŁsudskiego, która powinna poprzedzić werbunkowę odczwę Rady Stanu.

użyciem

Z kolei

widzi przyczynę nieudania się worbunku w oziębłości luzwycięstwa komlicji i przeświadczeniu, żo akt 5-go Listo-

du, w

pada i powstanie Rady Stenu to są dopiero zapowiedzi poprawy. Werbunek
popularnym nie będzie, dopóki lud się nie przekona o istnieniu Rady Sta nu nie z odezw, lecz z rzeczywistej poprawy warunków bytu po wsiach i
miasteczkach.
ks.Sztobryn twierdzi, że froska o głód hamuje wszelkie porywy мг:-№116
kowe i nic przewiduje poprawy, dopóki Rzęd Polski nie zaopiekuje się

ludnością.
2/. W sprawie jeńców wojennych wysłuchano relacji prokuratora Habichta,
który z ramienia N K W pracował dłuższy czas w obozach jeńców w Plani
na Węgrzech. Ogólna liczba RJIaków-jcicóv: w Austrii wynosi wraz z
dami polskimi 40000, w toj liczbie 180 oficerów. Na skutek [корт—Ёпdy prowadzonej wśród jeńców zgłosiło się około 10000 szcregowców, oraz
23 oficerów z rotowością wstępienia do wojska polskiego,

z powodu

jednak kolizji z prawem międzynarodowem dalszej propagandy zakazano.
Obecnie cofnięcie tej propa@andy oddziała źle na usposobienie jeńców,
dlatego też p.Habicht proponuje, aby w zastępstwie H âàërärägîry się
rozwięzuje - Rada Stanu roztoczyła opiekę nad jezîcamÎalîo‘praw powrotu do kraju dia owych 10000

albo wstppienie ich do woj-

sko polskiego i pomieszczenie na tyłach armii. Po dyskusji_w tym przedmiocie Komisja Wojskowa uchwala następujący wniosek BrygadLera TiłsudS—
skiego: <=
[XE-'Komięjęzkggjskow? Tymczasowej Rady Stanu uchwala zwró cić się|

pp.komisarzy do Rządów i Naczelnych Komend

(*Faistw Sprzymierzonych: z prośbę o porobienie ulQ

moż-

) liwie daleko idęcych jeńcom Polakom - żołnierzom i ofiGorom, oraz o pozwolenie

wstępienia do formującyj się

"armii polskiej tym z nich, którzy dobrowolnie się do
niej w zgłoszą. Wystylizowanie odpowiedniego pisma i
przeprowadzenie pertraktacji szczegółowej Komisji porucza pp.Lempickiemu, hr.Rostworowskiomu i brygadicrowi
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7
swiący tu

dalszym cięgu

oficerowie

obred

Brygadier

422

Pizsudgid

zwraca uwagę,że

ﬂo]…cyhje#07 rosyjscy,tracą prawo рота w dniu

24 stycznie,skutkiem czego pomimo chęci wstąpienie do emu.

olskiej

uczynić tego dziś nie mogą - powrót ich zaś do obozu jeścówÓĘI-o'oiłby
tom jeWnejgorsze wreżenie.Dlatego Brygedier Pizsudski proponuje wniosek mgtępujęćy " Komisje Tojskowe Tymezasowej Rady Stanz postanswia
zwrócić się do Rzce,GenersZ Gubcrnetora Warszawskiego z listem groszy,;—

cym o przedZużenie urlopu oficerom Êolaæor z rosyjskiej armii już
.

przebywającym 7 Ernest-„new
Wniosek ten przyjęto z prośbę,sby p

Rostworowskin :Lłempiclri: oso]: ścle sprawę te Ezn,Beselerowi prz
wili.

P
Dalej Bryge L älsuclski zastanowie się ned sprową ver-

Rady

porozania e…… Pod. brofeBontenss odezwą wer

Stzml będzie wy

&

bunku à)36le i

и Сю:
ieró po usySkaniu każegorycznej

odpowiedzi

p
u.

co do stenowiska prawno-poli$ycznego legionów,przеде wy Tzarze się
a
seras tote
P'O‘W,ab7
do
wezwgnie
wydać
osobne
lepiej
pytenie,czy
dziś
owej .Brycadier
system erbunkowr,polegajacy na meldoi

dopóty na udanie sig werburki

zasłqŁFion odpowiedniejszą metodę -

Lezy: nle moz._a.nn.tﬁdiasu przewidywać
A

należy,że naweż część członków Mo)—W odpadnie.Rodzi się więc yg‘anlu'

czy lepiej ryzykoweś nieudanie su;werbunku 1 povoiad garaz !
czy tes coekaé na roformy w systémiewerbunkowmz.4
Brygndirr Pizeudski zastenawin sie nad ozasem wydania odezuywerbunkowej. Mama ję wydać równocześnie z poleceniem wstąpienia {"-Ÿ)…
do szeregówjgalbo też później, a więc po zaciągnięciu się 90va
, co
bylobyærzyläadem dla wahsjących się. Brygadier Tiłsudski czyni roz strzygnięcie tego pytania гладят od zmiany systemu meldunkowego.
W rame bowiem nie zaprowadzenia tych zmian hczyŁ można prawie jedynie
na Ff O‘“ , i wtedy dla utrzymenia powagi Rady Stanu należałoby wydać

2

-

*

363
-

MZ

-

353

-

révnoczeénie z powoZaniem pod broi

rial/w +

Natpmiast zaprowadziwszy zmiany meldunkowe można liczyć PŚ! szerszy udział
ludności i wtedy należałoby wydać odezwę po wstąpieniu Plön! do wojska,
gdyż wrażenie odezwy będzie znacznie powiększone przez dokonany już czyn
P 0 W.
Po dłuższej dyskusji przyjęto wniosek brygadiera Piłsudskiego
następujący:
"Komisja Wojskowa luymczasowej Rady Suanu uchwala w zasadzie
wcielenie POW do szeregów wojskowych. Przygotowanie szczęgółów
tej sprawy Komisja porucza pp. ks. Radziwiłłowi,

Górskiemu i Pit-

W końcu

p. Łempicki zaznacza,że

u

sudskiemu".
zdaje sobie sprawę z

wrudnośc

wydania obecnie ogólnej werbunkowej odezwy - i z niebezpieczeńs w
nie udania się akcji - sądzi jednak,
a to ze względów :
na zewnąurz kraju.

że odezwę wydać należy prędk

sycañej i wrażenia,
Należy przyjąć z góry,

jakie ona zrobi

że Legiony będą :

wojska polsdiego, chociaż dziś jęszcze są częścią składową armii
austriackiej.
Ze względu na spóźnioną porę dyskusję na ten temat przerwano,

t

wyznaczając następne po

dzień 23 stycznia,

o godzinie

9-tej wieczorem.
Lffiawik/ Górski -- |
W/Hcław/ Niemojowski i

@”oza prowkołemj
Komisja Wojskowa Tymczasowej Rady Sranu w oczekiwaniu pomyśl.
nego rozstrzygnięcia sprawy Legionów w zasadzie, pos.anawia przej.
do prac przygotowawczych, które uławiłyby późniejszą rekrutację
ochotnika.
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в

W tym celu:
1, Poleca referentowi spraw wojskowych po przeprowadzeniu odpowiednich pertraktacji z władzami okupacyjnymi przysząpić do éwi-

-

<

Song
ms

czeń praktycznie

~.

%
s

..

przygotowujących

ochotników do

wojskowego.

Wykorzystane

być

towe

którą należy

zalegalizować

i

POW,

wet

mają dla

tego celu
lub wlać

przyszłego
towarzystwa
do

zawodu
spor-

istniejących

stowarzyszeń sportowych.
2. Poleca włączyć do tych ćwiczeń wszystkich tych, którzy są
zwerbowani przez dotychczasowy sys'ł'em meldunkowy.
3. Postanawia zaproponować na posiedzeniu plenum Aas wydanie
odezwy, wyjaśniającej sytuację chwilową, decyzję Rady Silanu co do
przygotowań wojskowych obecnych i wzywającą do składania ofiar
pieniężnych na

ven cel.

Ёж, Akte KW IRS,

1, I 160.1.6., W.p.

1 Andrzej Mej (1869-1954) Związku Ludow

ludowy, członek Polskiego

Polsi:

wicepremier w rządzie lubelskim, 1918-1919 minister rolnictwa,
„od 1919 redaktor naczelny "Wyzwolenia", 1919-19335 poseł na s

855
-

$

członek prezydium Centralnego

senator

z

ramienia

i

KSłek

działacz

następnie

Rolniczych,

(1931-1933 wiceprezes),

Obozu Zjednoczenia

1933-193

Narodowego.

poli 'yczny,

1917

członek

Rady Stanu.

3ozdan Hutten-Czapski

prawnik,

Kółek Rolniczych,

Organizacji

Ludowym

Bolesław Sztobryn - ksiądz,
Tymczasowej

Związku

Związku

1931-1935 w Stronnictwie

%

:

-

849

wiceprezes Centralnego

a

(1851-1937)

członek pruskiej

Izby

-

hrabia,

Panów,

major

ziemianin wielkopolsk

armii

pruskiej,

1915

