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swab orbit? nie tylko corsz liczniejsze
ich szeregi, sle promieni—uiac
tekże doskonałymi swymi for
1 ws noimwcy, na
w

wszystkie ziemie pol-

% ski an?
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[Po złożeniu przeze mnie przysxegi
£abinet prof. Bartla podał sie
do dymisji,

|

PO naradzie mojej z Piłsudskimx byłó
dla nas Jasne, E dalsze

R
;
7
.
przewodnictwo Rady Ministrów należy nada
l pozostawić prof, Bartlowi.
Decyzja ta Odpowiadała mi, bowiem z profesor
em Bartlem kol gowarem
na politechnice lwowskiej i Juź wówczas

wzbudził wę mnie wielki szą-

;;»,

cumek wysokim poziomem ideowosoi, zywiorowę,
palma energii natura m
,

i zuolnowlani, przy charakterze mocnym, otwa
rtym i pmstolinijnym
W czasie obrony Lwowa wykazał Bartel pona
dto wielka bovaosc. Maja::

przed Oczami wszystkie te zalety, zwróciłam na
mao uwage Naozelnikﬁ
'
an

Panstwa PiXsudskiego, ktory go też povołał/ w
roku 1919 do wojskowej
, szużby kolejowej, nustgpnie był mniam-em Kole

i, W rozmowę ze mna:

wyraże sie Piłsudski ln rdzo pochlebnie o wspAIpracy
z nim KKJego
duchu bojowy-m podczas walk z, Sowietami,
i
#

Z chwila objecia urzgdu Prezydenta R.P.

;
chodziło mi

(przede

wszystkim o dokłsdne zorientowanie si; w sytuacji
każdej dziedziny

życia państwowego w rolsca. % tej racjlxnie tylko nmuazałcm
kontakty
z paszczegolnymi Winistremi, iecz bra/em niekiedy takz
eudział w

po-

siedzeniach Rady Ministrem;

it

Skarb Paﬁstwa‘

zna JdoweX sie; w bardzo trudnym poŻDźęniu. Waluta

polska, po porzedniej prawie 50% dewaluacji/miała
w Ostatnim okresie
rzazdcśw partyjnych tendencję do dalszego spadku, budket
wojskowy bya
z
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berdzo

zredukowany,

a

uposażenia

w

amii

były

wyraźnie miedOS—Vtateczne.

uprŚcz tego istniałs w wojsku silne dezorganizacje wytworzono przez
rządy partyjne, kierowane wzgl/gdyni politycznymi - wallcaz z PiXxsudskin.,
bowiem przede wszystkim o to, Żeby osłebić uczucia dla zwycigskiego

Wodza.

W pracy dotychczasowej Ministerstwa wolnictwa nie widziało
z
z
/
z
_
Wr

się
7

wyreźniejszych poczynań, ktore by miały na celu podnie siai@ stanu
msterialnego najliczniejszej warstwy

sp Zeczeństwa, mi@aowicie wsi.

W innych resortach gospodarczych było wielkie ubśstwo i duże

w dotychczesowym okresiel.stnienia niczalęźncj £olski, wynoszacym
z gśra lat siedem, po za wielkimi poczynaniami PiXsudsciego

w dzie-

dziniż tworzenia armii, zdobywania i umacniania £m pic Fan/stwa, stosunkowo mało posuniełc/ dodatnich można było zanotować w rozwoju gospo&e zadanie to był!) ned wyraz

darczym kraju., Trzeba obiektywnie uznać,

trudne, wskutek wielkiego zniszczenia kraju dYugoletnimi zapasemi
jego obszsrach om z panującej ogślnej

.

nędzy finensowej.

Na tym tle praca Władysława Grabskiego jako Winistra gkargu, ktéry
potrafi4 oderwać si; od zupełnie zdewaluowanej marki i stworzyé walut?

złotową o więcej trwałej wartości, wydawała się jako największe dzi eXo
$
;
#
5
5
3
gospodarcze. Dzicżkl temu mogła powstac w kraju prywatna inicjatywa
»
gospodarcza, uperowanie walutę zagn niczng nie mogło zastgpio gta łego,
własnego pianiści—aa o biegowego.

al
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braki techniczne i materislne,

wojennymi, prowadzonymi na
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rrzechodzgc do stanu naszych stosunkow zewnętrznych/vs» nie były
one bardzo pocieszajgceu Na granicy zachodniej mieliśmy wojnę celna
z
z Niemcami, która w par/Astwach Zachodnich była uważana za zarzewie

-
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i
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przyszłej

wojny europejskiej, 14/9ng18
augreuiczNej ZuDeńowały nastrow
"
je, w ktorych sig wyczuwado pretensj
e do Polski, że noże Ona SDrowa- (
dzić mieszanie/cie wojny dla ful-ony.

Jednocześnie oSĘTsNica dawełz

Polsce do poznsuis

aby dis uspokojenia tego zaraewia
zrezygnowała

7 # pewnych terytoriow,

co do ktorych Nlemcy wysuwały swoj
e pretensje,

czy to do „laska, czy też do Pomorza.
Wtym kierunku rozwinięto zagranicą potezngl' propagande, a Śwcz
esna Polska , bardzo słaba i z
dnia
na dziezś bardziej Słabnąca) nie mog
ła nastrojom tym skutecznie prze
—

ciwﬂziaazac. Na gmnicy z

Sowietemi roiXo sie od róznych „wer.-3,
11. a
dobrze zorganizowanych band bolszewic
kich, ktore zapuszczajgc Bio
na nasze terytoria, wzniecały liczne
puząry i- rabowały dobytek,

cia—
zac mocno naszej ludnosci nadgraniczne
j , Uzupełnieniem tego byłą rozwinieta propaganda komunistyozqa,
w szczegolnosci na naszych kresąch
wschodnich.
|
Gtosunki z 1.1th tym sie charakteryzo
wąły, źe

wh

ich w ago/le‘nio

byX0. Granica z bitwa; wygladala jakby zam
urowana, drogi przygranicz~
ne były zarosnięto, a tory kolejowe
Inozgca Litwa z folska, zerwane,
Ten stan był czyms wyjzżtkowym w historii
stosunk0w państw z soba Łaz;—
Siadujących. Stan ten można było okr
esiić : Ani pokoj,

Jedynie straże greniczne litewskie zabawi ały

ani wojna. .

812 prześuwaniem ' znaku:»

granicznych na niekorzysc Polski,

¥

Można powiedziec, że prawie wszystkie gran
ice Polski były
zaéiroz'one, bo prawie

we wszystkich krajach sąsiadujących istnisXo

nastawienie nieprzyjazne dla rolski. Poza
tym w Nia czech, w uzechoszo~
wacji i na uitwie dawano przytułek [kra
in/cam z Małopolski Wschodni ej
i finansowano ich organizacje rewolucy
jne. Jedynie bardzo małe odcinki
naszej granicy z Rumunią 3 Łotwa? nie
były zagrożone.
3B
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dziwnego)< ze +0lska,znajdująca

sia w tekich warunkach,

byłe w stosunkach migdzymrodavych słab
ym pertuereą i Eyna Samym bez
większego wpływu na ich ukłsd.
2

ź mo je wspśłjnuzce z Pixsudskim mista
odrezu vyreŚnn
formal,» 1 bes
L
#
uprzeduiego uaswianis się romnaxcźla 81g w sposó
b berdzo naturalny

i hamonijny, Jako najwyższy zwierzchnik sił zbroj
nych
wszelkie skty wojskowe Fiłvudskiego bez najm
niejszych zastweźerf.

1 choclaz w sprawach wOJSxiOWYCh wytworzył ﬂ?
stosunek, pray [(to/rym
Fixsudski mogł wszelkie decyzje pobierac
samoistnie,

"

to jednek pod-

kreslał zawsze wobec wyzszych czynnikow wojsk
owych zaleznoso swcję
w decyzjach wojskowych od Prezydenta. rozatym
przy każdej
ci wpływaX w wojsku na wytworzenie należnego
s tosunku do

sposobnoś= .
i

frezydenta

jako do zwierzchnika najwyższego. meiera natomiast
z qtzadsm odsunał od jakiejkolwiek ingerencji w SPrawy wojsk
owe,

pozosta‘AanaC im

oraz whom Ustewodswczym wpływ na Ustelsnńie
budżetu wojskowego i kon- }

tyngentu rekruta,

h

wobec teo [podpisywa*| +rezydent akty wojskowe bem
kontrasygnaty
Frauen,

a

jedynie z kontrasygnata
2

gDraw uogshomrch.

Mo ja bezposrednie wspśł'praca w wojsku była przez
dłumzy

okres czasu bardzo żywa i wydajna, Gzyniłem i?) na prosb
ezmninistra
Spraw Wojskowych, zajmując 5,12 specjalnie dziedzin?
przemysłu wojennego, Mowił mi on,

źe musi podpisem swoim sprobować wydatkowanie

bardzo dużych SUM, a nie ma nad tym dostatecznej kontr
oli; przyjtym
sam mało sie na tym wyznaje i wprost sie

A
kiegos niecelowego wydatku,

boi, feby nie

podpisac. jai

vd tej rozmowy, a było to zaraz
na poczatku mo jego urzędowania, iP
£

{
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Jezdzilem existo ao Min sterstwe soreu Wojszowych na konferencje,
z
/
py- zniezene z PIM»,
vm, ktowym przewodnii

czyl Wiceninister, szef sdministracji amill. wobec doświadczenia
z
.
A
a
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mojego, jakie zsby/em w orzemyśle, sąazlłaa, ze wsbolprece mojs była

3 ».
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te ri dzo owocna i dawała mi dużo Zadoyolediaj wiedziałem też, ze jedno= 3
Czes/nie odciąźałan w tym dziale pracy w dużej mierze PiXsudski ego,
Dovi ero po/z/niej, g

na szefa administracji armii powołany został

gecereX 5Kładkowskćżbktśry przedtem był Winistren Spraw %wneztrznych,

Wis cem moz'nos/cl znacznego zredukowsnia mojej wspśłprucy, agraniczaśęc
z

jaZ do wysłuchiwania sprawozdań.
Co do polityki zagranicznej,

to najwyższy sutorytet w jej kie-

rowaniu przyznawałem również PiXsudskiemu i chociaż nie pissfowel
on teki Winistre gprew zegrenicznych, to jednak w pracach rie terenie

ląiźdzynarodowym nie mogło zachodzić nic wsaniejszego bez- aktywnych-.' seg
1 ciągłej jego kontroli, W stosunku do tego resortu zadawalełem 3th

-

otrzymywaniem sgrawozds/z. Także i Azad bez zastrzeżeń przyznawsł

-

pełna odpowiedzialność w tych sprawach PiXsudskiemu. Podpisy Prezydenta w/sprawach zagranicznych były kontrasygnowane przez premiera?
{Po zapoznaniu sig z rodzajem i sposobem prae pozostałych mini-V
st/erstw widziałem, że w wiezkszgj czezlści brakowało ministrom nos/wiadczenia w kierowaniu resortami. Z natury rzeczy musieli improwizować ; było to jednak grono ludziAo wysokim poziomie ideowym, 0d=
denych w całości interesom fmx/Astwa, dzięki czemu nabywali w szybkim
tempie potrzebne doswiadczenie.
zau-zale na o/wczasny zespoł ministrśw uświadmniałem sobie dopiero w całej pełni wielką; doniosloéé czynu majowego, kto/ry mist

i
.
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niewatpliwie epoxowe znaczenie dla dalszego rozyoju fanstwa. Stwo-
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on warunki,

z
które

P
nie

_

dopuszczały

NPS
§
jednostek

s

mał/mdęowych do

jakichkolwiek funkcyj w kierow
nictwie nawa państwową,
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a gdyby mimo!

wszystko znaleztby się jakis
osobnik, któremu udałoby się
przedostag
do zespołu ministerialnego,

i
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to koledzy jego,
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ruską wartos#1
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iby d¥ugo jeg
o obe
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Naawyzszym i; najaii
donmioślejszym, w mois m pojsus
ęciu,
prowadzenia pozytywnej i Owo
cnej pracy jest
¢
N
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nie,

Nie może

i
nie

towarzyszy

zatem
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jej

szczerę

die

bezwzglednie jej ukocna-
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Merodu i Poństwa

umiłowanie

i

hes.

czynnikiem dis

pełne
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być Dozyteczna,
4

Oddanie,

a

już
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jeżeli

zupeł~

nie zawodzi, skoro wstępujevpłz
y tym interes własny..
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Wgronie Ministrow pierwszego
#radu prof. Bartla znajdował
si?
inŻynier Eugeniuss Kwiatkowski,
którego z mojej inicjatywy powoła
ł
Premier na Minish/'a Przemysl'u 1 handlu
. Czuje; potrzeb? w moich wspom=
»
WNP
z
nieniach posw
lęclc mu niec
o miejsca,
Inżyniera Kwiatkowskiegn, docenta
politechniki warszawskiej,
pozyskedem dia raoryki w Chorgowle.
0d tej chwili miałem możność
obserw0wac/ j ego pracę w roli tec
hnicznego dyrektora fabryki chorzo
w
skiej, ratrzgc Przez trzy lata na
jego talenty, uważałam, że bgdzie
on pierwszorzżdnym winistron Prz
emyslu i handlu. Minister Kwiatk
owski
z
.
z
przeszed
ł wszelkie moje oczekiwania
na

#
Swoim stanowisku, Oprózcz

znacz-

ożywienia wszystkich działów pracy
jego resortu, stworzył wielki:
nowoczesny port w (dyni, Z wkałax
mażej wioszczyny powstało duże
stutysiźczne miasto z rozległym port
em, z urządzeniami najbardziej
nowoczesnymi. a tempo budowlane,
jakie potrafix nadac/Ś w naszych
trudnych warunkach było tak potzeżne
, że przewyźs
nego

zalo nawet przysłówio;
4
we tempo amerykanskie $ topeé
w miejsce pojgcia tenpa ame
rykaxfskiégo
i

_
'
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przyjęto w Polsce # "tempo gdyńskie". Udział jego w pracy nad powstaniem i rozwojem udyni byl tak wielki, a energia wkładana przez niego
w to dzieło tak widoczna, Że powszechnie uznawano Winistra Kwiatkow-

skiego jako tworca Gdyni, Bardzo charakterystycznie wypowiedział sie
o tym Piłsudski na jednym z poaledzen Rady Ministrow : "Patrzcie, to
trzeba być takim wariatem jak Kwiatkowski, zeby moo stworzyc; w tak

krśtkim czasie Gdynia,/". W tej formie wyraził wielkie uznanie eseje
ministrwowi Kwiatkowskiemu,

PiXsudski wyrobił sobie jednak niesłuszny sąd, źe Kwiatkowski
jako Winister przemyslu 1 handlu

skoncentrował ale tylko na tym

jedynym tanacie pracy. Ja zas, ktore-au Kwiatkowski w. tygodniowych
odstęgach czasu referowal bardzo wyozerpujace posuniecia w swoim
resorciqx widziaXen, źe jego zainteresowania tym oo sie dzieje q Polsce były bardzo azerokie ; vykazyweX zawsze

-

zainteresowania i

pracemi innych reuortow gospodarczych i zajmował w stosunku do nich
«+-

stanowisko

pełne zrozumienia ich potrzeb. W tym colu stares ”się

hamonizowaś poczynania swojego resortu z poczynaniami innych gospodarczych

Ministra/w, a więc intereszowek się sżczegślnie ważnym

w Polsce Ministerstwem Rolniptwę, wnikaX w praoiministerstwa's-Karbn‘
i innych, A wiedziałem, ze tego rodzaju ustosunkowanie do prac innych
Ministrow nie było powszechne, przeważnie bowiem każdy z nich pilmowal wyłącznie swego resortu; stanowisko takie wywołało nią;] ednokrotnie kolizje w stosunku do innych ;'euortow. Talenty Kwiatkowskiego
rosły w miar? zdobywanego doświażgizenia. W ciaglym kontekcie z nim ;
wŁl/dzialem, ze koncentrowaX się w zagadnieniach gospodarczych, nie
zauważył/an natomiast, żeby kiedykolwiek poruszał" sprawą/K czy. to po-

lityki zagrenicznej, czy też wewmzatrzneJ. A kiedy, naduzywajac neds

„namnażania

*-

i

- go -

miernie swoje

Wł,

siły, zapadał coraz bardziej na zdrowiu, zmuszony byXen

z zalem przyjac jego rezygnacje, bo nie mogłem pozwo
lic na zupełne ..

zniszczenie zdrowia tak utalentowanego i pracowitego meza stanu
,
#oniewaz jako Minister :Pzeuwslu 4 kanalu czuwał piecz
ołowicie nad
rozwojem fabryki chorzowskiej oraz budową i uruch
omieniem wielkiej
fabryki zwiazkow azotowych w Mościcach i wykazał przyt
em wielkie

zdol-

ności organizacyjne, przeto opuszczając „63 resor
t, został naczelnym dyrektorem Mos/cie, a nastepnie także i Chorzowa.,
Na stanowisku tym doprowadził dyrektor Kwiatkowsk
i obydwie te

wielkie wtml-nie do nadzwyczajnego rozkwitu, Przydazdza
l czesto do
mnie % aby mnie infomowac bezpowednio o stanie
1 rozwoju fabryk zwiazę—
kow azotowych,

Musze podkreslic, Zo pray referatach

tych poruszał tylko sprawy fabryk, a nio bedac am
am członkiem ;
gabinetu„w nigdy tematow rządowych. Ten spos
Śbpracy
Eviatkowskiego

oceniaXem bardzo wysoko.?

%> pomnia¥em, fo w poezatkuvzym okresie mojej Prezydentura
broken
udział w posiedzeniach Rady ministrow; po/zniej, z małym
i wyjatkaui,
Zaniechałem tego. Kontakty z praca rządowa nawiazywałćm
nadalprzez

oddzielne konferencje sprawozdawcze z poszczegolą/ymi ministrami
,
co dawało mi wigssza orientacje. azahy nie zabrakło z mej stron
y
inicjatywy w zapraszeniu okresowo poszczegolnych uiniatrŚwdo.
siebie,

co mogłoby sie

Zatwo zda-"yc przy moich rozlicznych zajęciach pro-

si%en kazdego, aby z własnej inicjatywy zgłaszar Bio do mnie
przynajmniej w miesiąoznych odstępach czasu, w ten sposob mogła
m czuwac nad

4.

/
postapam prac poszczegolnych resortów. Szczego¢lnie bliską
łacznosś
utrzymywałem z resortemi goapodarczymi. Najczęstsze rozmowy
miewałem

oczywiscie z prozeseń sady ministrow.
z Frenierem #Bartlen zapoczątkowa

ł/em form? wuop wspolpracź; L,
224

-

42

|

4 63

kto/r; utrzymywałem później ze wszystkimi jego następcami. Wyraz
ała

;

sie ona przede wszystkim w nakładaniu na premiere odpowiedzialnej
funkcji rządzącej, a pozostewianiu sobie tylko funkcji doradc
zej, bez
zobowiazywania Premiera do bezkrytycznego uwzględniania moich życzeń.

~ Upoważniałem Premiere nawet do pobierania decyzji, chocby odbiegały

od moich rad,

Zycie

mnie nauczyło, fe ograniczanie i więzenia rak

jednostkom zajmującym odpowiedzialne, kierownicze stanowiska, zmniej-

sza znacznie ich energi? i inicjatywa 3 pociaga za sob? niepo
Żądene i

z
szkodliwe zniechęcenie. Przy breku dostatecznego zaufania,
wykluczajacego tg fox-mg stosunku, nalezy zmienic dana Jednostka, a
powcłao

nastepo? do ktorego ma się połne zaufanie. Wzasadniczyeh i waznyo
h
dprawach panstwowych musial/c byc oczywiscie Życzenie moje uszanowane,
w przeciwnym bowiem razieszuszcny byłby Framer szukac rozwiazania
w rezygnacji z zajmowanego stanowiska,

%>

*

w obawie aby na stanowisku moim nie byc izolowanym od przejamw

zycia panstwowego % nastrojow społeczenstwa, odbywaniem w pierwszym
okresie mego urzędowania czeste podroze po kraju, aby bezposrednio
patrzec na prac?,

miejscowych władz panstwowych i samorzadowch Orez

na ich stosunek do instytucit, atowarzyaześ, organizacfł, a nawet do
poszczegolnych

obywateli, Wtym Semym celu chętnie przyjnowałem

u siebie przedstawicieli róznych Organizacyj społecznych oraz wybitniejszych obywateli, bez wzgledu na ich orientacje polityczne. Dochodziły teź do mnie głosy, źe na Zamek Zatwiej Jeet sie dostac aniżeli
do ministra, a nawet do dyrektora departamentu ministerialnego. W ten Wi

spoeŚb dow! adywaXem ei? bezposrednio o wielu niewłasciwych i sakodliwych dla Państwa

poczynaciach administracyjnych. Erutalne naciski

na obywateli, nieaprawiedliwe wymiary urzędow podatkowych, bezwzgledność nizszych urzednikow skarbowych w
traktowaniu najbiedniejszej

rz

warstwy -

mi

ludnosci

wiejskiej

-

i

wiele,

wiele innych

błedu/w sprawiaXo -

duz'o trosk i zmartwień. Przyczyny tego opłakanego standrzeczy

należało szukać w niskim poziomie kultury i obowiazkowosci uduzej

czgsci jednostek administracji panstwowej. A poziom wymagan mo\ch by
wysoki, bowiem wzorowałem sie na dobrze mi znanej administracji

Nzwaj=›

carskiej. Pyła to jednak nasza rzeczywistosc, ktorej, pomimo najiebęzś
woli i przejawiania w tym kierunku najwieksza 61161331,

czynnikow

mqźizęoych nie było sposobu odrazu zmienic. „93% kultury

spo¥eez-

~

nej nie może jednym skokiem osiźgngć wysokiego poziomu, a/ wymaga

dlugóch i żmudnych wysiłków oraz powszechnej dobrej woli, aby
ciaglym i stopniowym pigciem 813 ku gorze oeięgngc/ coraz to lepsze
wyniki,
%>

{My wiec z roku na rok widziałem znaczną]. wyrazna poprawe na-

szej administracji, pocieszalem się, fe to tylko przejściowyokres: ›

$

niedomagan. a przyszlosc dawać b?dzie coraz to lepsze i piękniejsze
--- obrazy. %tepuwał we mnie optymizm, ktory można byłó porownac z opty=
mizmem rodzicow, ktorych nie razipoczątkowa niezarednoeo dziecka
w stawianiu jego pierwszych krokow 1 czestym przewracaniu sie, Jezeli
nie widziw nim negatywnych cech jak naprzykład wad organicznych.

i

W perspektywie rozwojowej maja rodzice uzasadrbua nadzieja, za stopnia
wo, z roku na rok, wszelka niezaradnosc dziecka minie i źe w końcu

rszessez wyl-ceneo moze na wartosciowego oéywatem kraju. ,

:

rrzywśdcy opozycyjni wysuwali w słowie i piśmie najczarniejsze 1
obrazy z Życia organizacji panetwowej, zamilomjao Jednoczenie

widoczne postepy, znacznie przewyzszajace ujawniane bledy. Na pod—
stawie jednostronnych relaoégy zapowiadali natychmiastową zmieni
na..

lepsze,

*e oni ujmą wl’adze w swoje rezce. 0 ile to było „znamy s

to mogło dowodzić braku dos/wiadczenia. #rzeważnie

była to akcja
i 308
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wania tempa TOZWOzłom”, zmierzająca swiadomie do hamo

ia sobie warunkow dla
jowego Panstwa, jedynie tylko z chęci stworzen
zdobycia w/adzy;

źe kwalifikacje tych ludzi, potrzebne do

omie. Ludzie bowiem, którzy
rzadzenia Krajem, atoja na najniższym pozi
o negatywnej krytyce, nie
caly okres swoje; dojrzalosci poswięcili tylk
pozytywna £ konstrnktywng,
byli w stanie przestawic sie nagle na pracę
i i zdobycia wiedzy i do świe doze,
dla wytworzenia w sobie takich zdolnosc
m przypadku mogli to nabyc
nia musieliby poswięoio wiele czasu. W dany
przy stopniowym i ci?głym dow dluzszej pozytywnej pracy penstwowej,
. skonaleniu sie.
%?

zeniu zyciowy: pneus
upieradac sie na dYugoletnim moim doswiadc

zbiorowego. Pojęcie to
kazaa w czym widzu najwyzsze piekno zycia
od poziomu Zycia kulturąlnogo
jest moim zdaniem całkowicie niezależne

piękna w wysokim poziomie
społeozsxistu. Nie widzęnaprzykład pełnego
dalszy roz—31, a nastgkultury paint-Oval, Jeźeli. nie towarzyszy mu
puje zastój z którym graniczy już

tylko rozkład. raki stan można porow

już mjunno jego piekno
nac do zycia czlowieka, kiedy stanac zaczyna
w Życiu ludzkim, nie dopro'aczajź
monci. Te prawa natury, “mi"
nstw, bowie młode pokolenia
do żadnego kataklizmu w życiu upołoeza
t 10:ng ich monia. inaczej
moge Zatwo akomponaowao te straty, e nawe
o kresu rozwojowego i dalej 'luz
jest z lwaxfxstwcl, ktore dochodzi do sweg
ktŚra wiaze sie dalej tylko z wespoczywa na laurach. Takiej starości
daje nam pwn/ady, ze Mat-ax
getąoją, nie ma czym zastapiś Historia
bardzo długamg rozldadowa
w takim okresie starozynsz-zeohodzź
lo odmłodzenia narodu może
i dopiero kiedy warunki stworzą nowe zrod

szukam
ai; zwiększone tempo rozwojowe. @nbhtogg
no w szybszym jego
piekna w samym rozwoju narodu, najwyzszc zu piek
znowu zjawić

tempie rozwojowym.
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wee "A-„,

'mtaz kiedy obserwowałem w Polsce

rosnacy z roku na rok rozwoj

zycia panstwowego, nie zazdrościłem innym narodom wyzszych ich pozio-

f

mow, czy te kultury, w najogolniejszym znaczeniu, czy też
organizacji,
czy w koncu nagromadzenia bogactwa narodowego, bo widziałem
wzrastajaca

młodość narodu polskiego. A
pozniej, po szeregu lat, gdy Życie twórcze w kraju naszym nie tylko nie
ale nabierało nieprzeciebtnej
i ciagle rosnaoej dynamiki i to w każdej omal dziedzinie, ujawni
arźu

w rozmowach wiele optymizmu co do przyszłości naszego Panstwa. Mime
jednak na uwadze niezbyt szozeuliwe geopolityczne położenie nasze,
nie
omijetem nigdy Zastrzeżenia : g ile nie nastąpi kataklizm,
zagrazajżoy
nam z zewnatrz
%>

Sejn, uderzony wystapienia: majowym PiXZsudskiego, zrazu złagod-

nież w swoich protensjach suwerennych, Rownież przydał, bez Żadnej

reakcji, powołanie przeze mnie nowego Ładu. Nie mogło to Jednak trwać
j
}
9
F

dZugo, Konstytucja marcowa była przecież źródłem nieporozumień w podziale władzy pomiedzy najwyższe czynniki w ?ahstwie, a przem.-ot

ma»

jowy do zmiany konstytucji nie sięgnął.
Zaraz po zwyciestwie majowym mógł Piłsudski skorzystacz władzy
dyktatorskie,! i przeprowadzić zmianę przynajmniej najszkodliwszych
ustępów ustawy konstytucyjnej. Ale wierny swym zasadom, decydował się
na uzycie radykalnych pociagnieo tylko w wyjątkowych, szczegolnie

:

groznych dla ,?e-Astwa chwilach, UważeX, że każdorezowa decyzja w spra=
j
wile ustanowienia ustroju panstwa należy jedynie @o legalnego przed- /
stawicielstwa jego obywateli, tylko bowiem tak tworzona konstytucja

może wzbudzić Należne poszanowanie w Harodzie,
Ścieranie sie pogladów przy układaniu konstytucji Jest czynnikień /
i
bardzo pozę/danym przy podnoszeniu nawiadomienia
penstwuego w Społe-

:
t
ASR]

(*

czex’xstwie. Przez to stanowisko swoje, jaki
e zajmował Pi/sudski aż do
Końca swojej działalności. zyskał sobi
e przydomek Wielkiego wychowawey
Marodu, uzyn majowy stworzyX anown rozl
egłe pole dla dalszej dzisłelności Piłsudskiego, Równolegle z prace;
w wojsku i czuwaniem nad właściwym
biegiem spraw zegrenicznych, postawił
sobie em 20 zadanie przepłowadzenie koniecznych zmian w konstytucji marcowej
, Wpracy tej ponageX
mu

wybitnie Premier Bartel. Sejm, ktśr
y tymczasem znowu poczuł 312 u włedzy,

czyniX w tym kierunku duże trudności. nie

chcac utraoifx Swoich

przywileje/ow suwerennych, Prowadzono bard
zo Żywe propagandę w społeczenstwie, wskazujac na to, Że jedynie ustrojmp
rovadzony przez. konstytucje

marcowa jest prawdziwie demokratyczny .0ra
z podkreslaja. Że władza
przedstawicieli obyweteli cełego Panstwa powi
ńna byc najbardziej autorytatywne. Przy tej apoaobnosci pobudzęn
o znowu do walk z Pitsudskin,
zarzucajac mu tendencje nieamokratyczne.
Homimo sprzeciwu Senatu uchweliX jednak Sojm
zmiany Konatytuuji
jus w sierpniu 1926 roku, Prozydentowi przyznał
prawo rozyiazywania

ciał ustawodawczych i upoważnieł go do wyda
wania rozporządzać z moce &

ustawy.

;

To 'dwa akty uzdrowily znaqznie stosunki poli
tyczne w kraju, a
podnoszac włedzęPrezydenta, wzmocniły takze
w pownej mierze władz?
wykonawcza.

Przyznane Frezydenwwi prawo

dekretowania z mocą
ustacvxzostało

natychmisst zastosowane, Organizacji najwyzszych
władz wojskowych
absorbująca przez kilko lat poprzednie Aiady,
wprowadzono w zycie
dekretem Prezydenta ; na podstawie tego dekr
otu został Pixgudski miano- weny Generalnyń Inspektorem 81% Zbrojnych.

Nejm, nablerajec energii w walce z Nzgdem,
spowodowex przesilenie

gabinetu Praniers

Bartla. Piłsudski objął przewodnictwo Redy Mim -

-
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strśw, powołuje; na wicepremiera
Bartla. Ww ten sposob została
zachowaną i

ciggłos/Ś rzadów bez naruszeni
a ustawy konstytucylnej,

Takie rozwiązanie przesilenia rzę
dowego nie mogło wywoł'aŚ entuz jaz
mu u poszéw i senatora/w. Tak
że Warszalkowie Sejmu i Sen
atu, ktorych
przed nominację nowego 4zadu
zap

rosiłem na Zamek cerem poinformo
wania

o mojej decyzji, nie objawili
z tego powodu szczegtślnego zac
hwytu,

Ws pare dni potem, bo już
@aż« 1 października 1926 r.
odroczyłem

sesje parlamentarną; Trzeba był
o wreszcie umożliwić #zadowi
energiczne zajecie się nagromadzonymi,
a bardzo pilnymi sprawami gos
podarczymi,
a gesje Sejmu i Senatu absorb
owały zawsze w wysokim stopni
u Cady aparat rzą/dowy.
3
Toteż PiXsudski, biorac pod
uwagę tak wielkie utrudnienie
pracy

Atzadu, wprowadził na stałe zwy
ozaJ, źe tylko trzeoig częśc] rok
u miała
byś poświęcona działalności
izb

Ustawodawczych, ''e oztery mie
sięce

okazały si; zupełnie Wstarc
zające dla uchwalenia budżetu, kon
tyngentu rekruté, bieżących ustaw, kontro
li pracy wszystkich fesortśw
ministerialnych wraz z ich vydatk
en i budżetowymi, przyznanymi
na poprzedniej sesji budżetowej i innych
Spraw, zwiazanych z kontrol?
Pracy zadu,
»
Takie ograniczenie sesji Parlam
entarnej było konieczności? ze
wzgl?du na specjalne warunki pra
cy, związane z bardzo ograniczo
nym
czasem dla formowania i stabil
izowania organizacjji państwowe
j. Dla
przyspieszenia tempa rozwojowe
go kraju, w szczegolności w
dziedzinie
£ospodarczej, zmuszeni byli pos
zczegélni kierownicy resortowi
wraz
/
z Premierem Pracowac nadmierni

e, a wysiłki ich w wypełnianiu tyc
h

ciężkich obawiazkfaw dokonywan
e były stale kosztem zdrowia,
Każdy
2 Winistrow musia® swymi TrozpOrzadzeniemi
4
docierac do urgedniikoyw
z

§

--

W

administracyjzwch najniższy
ch szczebli i buczy; przlłt
ym aby Zozporzą-=
dzenia jego nie uległy ska
żeniu,
Ta oz?“ funkcjonariuszy

o wysokimz
ideowym poziomie, która bez
zastrzeżeń wspśłpracowała
z ministrami,
była jeszcze zbyt nieliczną
w stosunku do pozostałej,
liczęcej wiele

tysięcy pracownika/w.

}

Prac; i charakter rzgdow pom
ajowych doskonale ujaLl Pre
mier Bartel
w swoim odczycie w Krakowie
wedmiw 12 lutego 1926 r,
na akademii zorganizowanej przez "Blok Bezpar
tyjny Współpracy z Rządem"
f
"Test fle, - mowll PBrenier
Bartel, - źe członkowie #za
du
tal/< mało i tak rzadko zjawia
ją ai? przed publicznością.
Wierzcie mi,

panstwox jednak, że jedyni
e i wyłacznie przeszłmdę/
do tego jest
rakter ministrów w rolsce

cha-

; rolény od dharakteru min
istrŚw w zaqhodniej

Europie, Ministrowie polscy
sh ludz/m1, WSzyscy bez wyj
atku; szażej,
oodzienne+izaźkieL niezwykle
wezewującaż] Dłacy. Jeżeli
we Trencji
minister jest osobę reprezent
acyjnę,

_kuŚz-oj zajęcia w chwili,
kiedy!
nie ma Parlamentu, ograni
czają się do kilku godzin
dzionnej Pracy, to
Minister Rzeczypospolitej
od 20 miesięcy jest robotn
iki

em, ktśry poniżej
16 godzin dziennie pracować
nie może, Powiedziszeń w Sej
mie, ze Jesteśmy
z
AĄzadem milozkow i rćwnocze
:»
v
śnie Jestem/ny ¥eadem pracy.
Osobiécie oddajemy /.
wszystkie siły fizyczne i inf
ęlektdalne jedynie i wyłacznie
na rzecz
państwa i nie obchodzą żąd
nego Z nas ami interesy ład
ne.;
społecznej, ani interesy żadnej par
tii, Mie jesteśmy
robotniczym, nie

Jesteśmy maiden ohłopśw, nie
jestéamy-ﬁzgdem robotniczo-chło
pskim, nie
Jestesmy/Rzgdm inteligencji,
nie jestesmy ›fpzaldem pmfoeorśw
, eni lake;
rzy, ani brukarzy - jestesmy rng
dem całej Rzeczypospolitej Pol
skiej. Jes |
taśmy 412311611, który troszczy
t
alg o interesy wszystkich bez
(«wyją-Żuka obyge : i
*
Podczas 13-letniego przeszło spr
awowania

urzedu Prozylenta, mogłem

-
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stwierdzié, że wszyscy Premierzy odchodzili
ze swych stanowisk z mocno
@ nadvgręźonym zdrowiem i to było najc
ześciej Dowodem ich ustępowania

ze stanowiska, Podobnie ucierpiała na zdrowiu
znaczna czesc pinistrow.
Te nadmierne wysiłki pewnej czgsci obywatel
i, przepełnionych
mocnymi uczuciami patriotycznymi, były
w Polsce konieoznoscia, bowiem
kompensowały w dużej mierze inne potr
zebne cechy państwowotworoze, lesen:
ktorych społeczenstwo polskie w maso
wej skali jeszcze nie zdazyla nabyc.
%>

ro zamknięciu Sesji Sejmu i Senatu prac
a w ›Kzadzie PiXsudskiego,

z bardzo energiczna i zywi wspołpraoa wice
premiera Bartla, raźnie pos

sie naprzod. Korzystajac z koniunktury gosp
odarczej na rynkach
[wiatowych rósz szybko eksport polski, Prz
yczyniał sie do tego duży
wzrost wywozy wegla, spowodowany strajkiem
gornikow angi
elskich, Bi-

lans płatniczy, ktŚry przez szereg lat
byX wybitnie ujemny, stał sie

$

dodatnim, ZXYotowa waluta polska, która miał
a przed majem 1926 roku
wyraźna; tendencję dewaluacyjnę, powracała do popr
zedniego stanu z jed- 3
noczesnym stabilizowaniem sig. Również budżet
państwowy, który przed= | |;
tym przez szereg lat był deficytowy, został
za rok 1926 zamkniety ze
5
znaczną
nadwyzkaz. Nastepny rok dał jeszcze więcsza
mda-lyzke,
%bec widocznej, szybko postepujacej

Poprawy stosunkow wew

ngtrznyoh w Polsce, stanowisko jej w swiecie
migdzynarodomm nabieraZo znaczenia, Przyczynił Biel do tego w dużej
mier

ze fekpt przyjścia do

władzy Piłsudskiego,
Stosunek Polski z Litwa był dziwolagiem, nie spotykan
ym nigdzie
pomiedzy sisiadujacymi narodami. Aby wreszcie mog
ł nastapic wjaśnienie tej sprawy jwyjecheX Piłsudski *
w .dniu 1927 roku do Genewy,
I kiedy premier litews
ki Waldemarek
a
Na tajnej Radzie Ligi
Narodow,

yt &

daX niejasny
nal

go

:

i mglisty obraz

" Panie Waldemaras,

stosunku Litwy
ja

454.

do

Polski,

Piłsudski

zagad-

chce wiedzieć 1 usłyszeć, czego pan chce a)?

# Gzy jest wojna czy pokoj *... Bo jeżeli wojna, to sprawe zoXatwiem Ja, a

jeżeli pokśj, to moj 4inister

grraw Zagranicznych", Na zapytenie posta-

wione w tak stanowczej formie, premier litewski stwierdził, ze "stan wojeńny nie istnieje mitidzy Litwa i Polska"
To wyjaśnianie miało dla Polski znaczenie tylko na terenie mi?dzy—
narodowym, izolacja bowiem obydwooh kraJOW nie doznała przez to zadnej
zmiany. Wymiana handlowa odbywała sie nadal droga 01:0an i pray wepołudziale poarednikow. Mozna 519 było tylko domyslec, że jakas niewielka
; Pigkieg:
cześc
eksportu zagranicz

nego trafia także na Litwa. £
XVIII.

Pierwszy mój wyjaz@pficjalny sklorowoXem «-dmim 16 lutego 1927 roku
do Foznania, Łajmźniejszego miasta Wielkopolski, która przed wiekami
odegrała wielki role przy tworzeniu sie paf-stwa polskiego, iu powstałb
pierwsze gniazdo organizacyjne #erody, a Poznan jest uwazany za Jedni
ze stolic Polski,
Chodziło mi o wi?ksze zwiajzanie Wielkopolski z innymi ›częścigml
Kraju i o załagodzenie podra'zniel/a, spowodowanych czyneń majowym

Piksuds-

kiego,
najwiekszej w tym pomocy udzie liX mi Ks, Kardynał August kik@Pz-ymas Polski.. Gdy wjeżdżałem do Poznania, spotykała w swych uroczystych
szatach, w otoczeniu przedstawicieli Wielkopolski, Pozniej towarzyszył

mi w jeździe Otwartym semochodem po ulicach miasta, przy odwiedzeniu
roznych instytucyj. Tym godnym i math-ym postepowania]: przyczyniX ale
polski keiźze Kosciola w duzej mierze do załegodzenia podraznien wielkopolski,
~A}

|

