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1917, 23 stycznia, Warszawa - Pro Lokét trzeciego posiedzenia
Komisji Wojskowej 4ymczasowej Rady Stanu.

Protokół trzeciego posiedzenia Komisji Wojskowej z аира] 23

stycznia 1917 r.
Obecni:p p.llerssazek Lionojowski‚hr.Rostworowsitl.brygadier
ki

„RadziziłZ,Łempiczi,Dzierzbicki,Górski,pużk nicy Sikorsi

Decki z remienia Zomendy L

lonow,oraz major Meyer,jako reprosontont

obu Rządów Okupacyjnych.,
Przewodniczy p.Dzierzbicki.
Bze,hr.Czapsii składą następu
""omiuja Tojskous postanowiZa,2b7
"

Korpusu
miserzom obu Rsgdéw projekt okreś
Stcnu w sprawie organic
przywięzując wielką wag
wojska polskiego życzyły

nemori
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e pr sygotaranyéﬁ
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deitlsrseji Zomisja Wojskowa powierzyła opracowanie memoriału prygedjerowi Bizondski

„Łempicki

i hr.Rostworowskiemu.Pan Łempicki prosi,aby sekretariat zawiadamiał
członków Rady Stamu o powokaniu ick do dans] Komisji lub podkomisji,
oraz o dniu i godzinio zasiadania jejie.Wniosck ten przyjęto.
Przewodniczący udziela głosu -

mikowi Sikorskiomu dla po-

informowania o przeszłości i sta ie obeczym werbunku; przemówi
(w

brzmiało w skróceniu jak następuje:
Dalej informuje zułkownik Sikorski o znacznej gmianie w ugp9ludu wiejskiego,0 więcach w Grodzisku,Krasnym$tawie,
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które

uchwaliły

przystąpienie

do

wojska

i\t\p. skutkiem czego są-

dzi on, że werbuaek odpowiednio przeproyvaEzE/ny „??/"Z krótkim czasie
ь

25 - 35000 ochotnika, nie licząc w tej liczbie Flow.
Ale pierzszzm worunkiem jest zmiana systemu (ЁЁ/1111131079530. któ-

ry odstrasza @h/kandrdatéw, jak tego przed 2 dniami mieliśmy dowód
na 200 ochołnikóch, których nic przyjęto, lecz jedynie zapisać
chciano.
Brygadier Piłsudski sądzi, %e werbunek nie może mieć charakteru zbliżonego do pobcru, lecz powinien zachować cechy ochotniczej
formacji. Dlatego w werbunku tym poriana grać dużą rolą ludność cy.

wilna, biorgc na siebie obowiszki propagandy w słowie i piśmie, a
в

tam szaman ulżyć władzom wojskowym; dalej należy rozmieścić po kraju odpowiednie „gag—inny. aby rekrut

wstępował wprost do pułku,oraz

utzoreyé cywilne werbunkowe komitety i wyjednać im u władz okupacrinych odporiednie prawa.
©

Ar.Rostzorowski twierdzi również, że nalesy spromg agitacji
przelać na komitety cywilne, pozostawiając Leg-Ionem tylko sprawę
przyjmowania ochotni

z
on formę przejściową z

werbunku do
W koścu od
CA

iossk p.Studnickiego a $0.20 śtycz-

nie r&b.

w
Brzmi on jak następuje: "Zważywszy, że sprawa określenia praw-

no-państwowego stanowiska Legionów jest bardzo pilng@ i wyjątkowo
drodze, Rada Sta
zwykłe
na
szybko
na
załatwio
waśn@i nie może być
nu winna zwrócić się z adresem do cesarza Austro-Tegierskie] mo»
narchfi, z prośbą oddania Legionów Państwu Polskiemu, jako kadr
"dla stworzenia Armii polskiej, _rzyfczgm adres powinien zawierać
©

podziękowanie za umożliwienie przez monarchi; kustro-Vęgierską

sogołania do życia Legionów, które zawsze przez ich twórców były

_ 898
-

uważane
W

za

toku

zdonie,

że

kadry

armii

dyskusji

-

328

polskiej).

nad

uchwalenie

3827

#

tym

tej

wnioskiem Marszzłek

rezolucji

Koronny

wyraża

dzynilby zaleingm od opinii

pp.Zomisarzy Rządu Austro-Wegisrskiego i w tej myśli zapytuje o
zdznie dzc.

br.Konoskę.

äxe. baron Konopka w dłuższym przemówieniu zazn:cza, że zdao.

je sobie sprawę z pobudek, które skłoniły p.ätndnickiege ds 20zławienia tego wniosku,

sądzi jednek, źe wobec tego, iż przekazu

Zarządzcns głosowania odrzuciło wniosek p.Studnicłiego.
Następne

Komisji Nojskowej wyznaczono

29 Atycznia r‘b. o godzinie 4-ej po południu.
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