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}

|

fst

Podczas kilkudniowego

459

pobytu w Poznaniu,

konferowałen z

\

brzedsta-

wicélami róznych odl’amcw spoleczenstwa. WyczuweXen rosnace z
chwila w stosunku do mnie serdecznosé. A kiedy wyjezdzałen ze

kazda 4

stolicy

Wielkopolski, ludnosc jej masowo manifestowała swój szczerze Życzliwy
|

stosunek do Prezydenta R.P,

W maju tego samego roku udałem się na uroczystość pułkowy? do
Tarnowa, Biskup tamtejszy, Wałęga, po odprawieniu mszy polowej, zwrś-

cił sig/do mnie w słowach bardzo serdecznych, a w dalszej (5225/01 kaza-

i

nia deł wyraz pełnej lojalności w stosunku do znam:. Widocznie zmieńił

-›

orientację, bo poprzednio zajmował stanowisko opozycyjne. Przeniana
ta okazała się stała, bo trwała juz do

0%

koŚoaJJego życia,

pała 1'7rwca 1987 roku wybretem siq z Ministrem Rolnictwa

:
f "1‘

Niezabytowski@ do powiatu zamojskiego celem zwiedzenia kilku wzorowych

gospodarstw i wzięcia udziału w poświeśeniu szkoły rolniczej w Jenowicach,
Po zwiedzeniu Zamościa udałem sig do Skierbieszowa, gdzie w domu
rodzicielskim spedziłam najprzyjemniejsze i beztroskie chwile swego

życia. Pragnałem zajsc na grob Ojoa i siostry zofji.
Skierbieszzśw, liczący wówczas 13000 mieszkancow, byX przedrozbioP
remi RP, osadę. Ga tego jeszcze czasu odbywar sig tutaj w lipcu doroczny jarmark, na ktfu'y bardzo licznie zjeźdźał lud wiejski,. Przy

Po

wjeździe do Skierbieszowa doznałem podobnego wrożenia jak dawniej na
jarmarku - taka masa Ludności. okolicznej przybyła na powitanie Prezy-

denta, poohodzę'cego z ich stron, Byli dumni, ze ich krajan dostepu

g“

I

tak wysokiej godnosci.
Po whzycie u proboszcza udałem sie do kościoła, przepełnionego
ludem wiejskim, Podczas modłów napływały mi wspomnienia #Sprzed lat

Mls

than

)

_

953 *
w

kilkudziesizeciu z taka; wyrazistością, iż
rozrzewniony nie moglem ukryc;
z
Tez oiBn$Eych sig do Oczu i czwiem, że gdyb

y mnie nikt nie

win-131g

zapXaketbym serdecznie,
Po wyjsciu z kosoiołaxstarsi ludzie, pami
ętający jeszcze młodosc moja, otoczyliwkołem i przy
pominali dawne czasy. Zma li dobrze
moje polityczne przeżycia i pozniejsze
dzieje długich lat emigracji,
MusiaXo coś do nich przeniknapś o moic
h głebokich uczuciach dla ludu
wiejskiego, bo inaczej trudno byłoby
zrozumieć tak liczny zjazd i taka

serdeczność,

|

ggprzed koscioła poszedłem wraz z

jl,

$

,

,

wielotysięcznym tZunem na od-

legły cmentarz. Ludnośo przystanała przed
Jego busing. by towarzyszyc mi

znowu w drodze powrotnej do plebanii, )
To obiedzie u proboszcza zajechała Jeszcze do
owozesxwoh właści-

cieli majątku. Tu doznał/em przykrego wrazenia
. Podczas światowejmjny ducśr uległ poźarowi, a takze jego otoc
zenie doznało uszkodzen. Przez

.tmmmmmnxmmamx
blisko dziesiecioletni okres powojenny niczego
tu nie zrobiono dla
t

usuniecia zniszczenia wojennego ,
jj]

$

«

Pierwszego lipca mieła Bie odbyc wielka uroc
zystoso w Wilnie,
najmilszym mieście Józefa Piłsudskiego. Jest
tem cudowny Obraz £
Matki Boskiej, umieszczony w specjalnej kepli
oy, zblldOwanoJ nad brama

przejazdowę w pośrodku ulicy. Nadzwyczajny kult dla
teoo Obrazu penuje |
nie tylko w Wilnie, ale także na całych polskich późno
cno-wschodnich
kresach, Gdy idzie sie ulice ku Ostrej Bramie, widzi
sie naa nie obraz
przez Szyby okienne kaplicy. Każdy przeohodzen odkry
wa tu głow

; nieza- \

leżnie od wiary Jaka wyznaje. Podczas panow
ania rosyjskiego nawet naj=
wyżsi dygnitarze musieli uszanowazśr ten zwyc
zaj, w przeciwnym razie

3

-

BITC

P

się: spotkać ze zdecydowana reakcję ludności, gotowej na wszystU
ko w obronie czci drogiego symbolu Matki Boskiej.

,

mogliby

Właśnie miała sież tu odbyć koronacja obrazu "Krolowej Korony
Polskiej", na ktoz-Ę zjechali przedstawiciele świeccy i duchowni z

całej

Polski, Oprocz Ązadu przybył także PiXsudski i ja.
Tak szczerej i głębokiej manifestacji religijnej nie możm by spotkać na Zachodzie Europy. Przez cały czas trwania uroczystości, które
się odbywała pod golym niebem, padał ulewny deszcz, nie pozostawiajgcy
na nikim suchej nitki,

Duchowieństwo proponoweło przesunięcie modłow do Katedry, ale

razem z Marszałkiem sprzeciwilis/my si; temu, gdyż koscióx mógłby pomieścić tylko mała cześć zgromadzonej ludnosci, I tak uroczystos/J dotrwe .
Za do końca pod strugemi dgnzoz‘u, a skupiony w modlinyw'ie

na miejscu,

tium pozostał >

z

|

bewllem jeszcze kilka dni w wilnie, by wejść w bliższy kontakt
z miejscowa ludności:: i zwiedzic; miasto, bogate w wielowiekowe pamiatki

.

kultury poiskiej. riekno ich ustzpuje tylko krakowskim zabytkom, pocho— )
dzgcym z najswietniejszych czasow Rzeczypospolitej,

.

Odwiedziłem rowniez Karaimów w Trokach, którzy pokazywali mi pergeminy z pieozeeiami Wołow polskich,

/

leje. JFest to szcze

gtwierdz ;[acyoh nadane im przywi-

z „Mławy paręyuedzlowal do Polski przed więkemi

i tu zmalazl opiekę: Głównym ich zajęcia-zjem; rolnictwo, Dzizeki swym
tradycjom Karaimi polscy zawsze byli lojalni w stosunku do narodu polskiego i jego władz.
Na pamiątkę bytności przesłalem im pózniej szafkę inkrustowane z 0&
powiednimi schowkami dla pergaminowy krolewskich.

śa?

W ostatnim dniu lipca udałem sie na objazd Pomorza. Zaczęłam od

11

9a

PS

4s
Bydgoszczy, gdzie miało nastgpic
/› odﬁuecie pomnika Henryk
a sienkiewim 6
51
cza. uczekiwali mnie wojewoda
04
Bnins
Eenersłowie Skierski. Bernacki

i Thomme, Pod pomnikiem zastałem
Michała Drzyma
decznie,

ucałowalem go ser-

Trzeba wiedziea, fe w czasie
niewoli był Drzymała symbol
em twardoś-

ci chłopskiej w waice z uciski
em niemieckim, Wies jego rodzin
na po wysiedleniu roznymi szykanami pra
wie wszystkich Polakśw, zajeta
została
przez kolonistów niemieckich,
On jednak wytrwał na swej zie
mi. Wyrzucono go w koncu z własnej cha
łupy : i zabroniono posiadanią
domu miesz-

kalnego. Przamyalny chłop nie daX
za Wygrana ; zamiószkal w
|

zie,

krytym wo-

omijając w ten sposob wydane; usta
we.

Po południu zwiedziłem ujecie Brd
y, gdzie odbywały slo regaty,
Wieczorem przybyłem do Toruni
a, Spotykal mnie ﬁlskup élconi
ewski@ 4 !
starosta i wojewoda pomórski MYo
dzianowski, u ktorego zamieszka
łem,
i

W odpowiedzi na mowe powitalna staros
ty soharakteryzował'em w krót-

kich

słowach lud zamiaazkujaoy teźzie
mie 1: stosunek Jego do reszty
Polski :
$
" Kto zna Meta:-1% Pomorza, his
torię upartej, zaciętej walki

Waszej o polskoaś tego kraju, kto zna
te wszystkie przaśladowania i
ogrom ucisku, jakiego tek Gługo i
tak do niedawna jeszcze doznawaliści
e
tutaj - ten staje na Waszej. ziemi z ucz
uciem niektamanego szacunku
dla Was, Pomorzanie, hartowanych
w walce, pobudzanych do niej gorne;
miłościa do Polski, wiarazw niespo
zyte siły narodu i nadzieję w Jego

przyszlosc pełna chwały. Każdy, w kim
bije serce Polaka, staje wśroą
«Wes z uczuciem wielkiej dla Was wdz

igoznosci i wielkiego Was umiłowani
a.

Polska jak

i szeroka, Jeane} wola kieruje zwla
mi, Wasze potrzeby
i Wasze troski sa potrzebani i si
troskemi całej wielkiej naszej

Ojczyzny.

'El—##)...... .

=

sz -

C

"16
Bylis/cie Żywym przykł
adem, jak sił/% ukocha
nia, zgodaL spał/anna

1 praca mrŚwczaya zorg
anizowanaxmoźna sig
bronić 1 chronic/= prze
d
zakusami największych
, zdawało się,
; teraz, kiedy zdecydow
aną
wola całego narodu i
sita jego Panstwa Zape
wnia (a

m mamas/o, spoko jnego i swobodnego rozw
oju, musicie się st
aé Przykładem zgodne
j pracy =zeky

społeczen/stwa, karn
ości i posłuchu dl
a «zadu Rzeczyposp
olitej. Polska
wzmaga sii i tężeje
, ka

żdy rok Nowy przynosi
widoczne OWOCe DODraw
y meg ,
Naszego gospodarstwa
narodowego ; możemy ws
zyscy
z ufnościż spoglźdac/

w przyszłośc/.

Wy Pomorzanie macie
tutaj jeszcze jeden
obowiazek szczegślny
f
Musigie czuwac’, ab
y ni

l

kt w Waszych szeregac
h nie dawał" wiary tak
często i mya/lnie rozs
iewanym wies/ciem, jako
by ziemia pomorska mogł
ą
sie stać kiedykolwiek
ob

Sy
[

iektem Przetargu w po
litycę światowi].
Na straży zawartych
układów stoi cała Po
lska dość silna; aby

odeprzeć każdy Zamach na
jej Odwieczne prawa,
Pracujcie z cał/% ninna/
01%, bo owoce pracy ml
ez'eś bzedg tylko do
Polski i do Was, "g
' Po południu wyjechał
em do Papowa, gdzie od
była si; uprawoędaw—

cza konferencja roln
iczą bod przewodnictw
em Prezesa pomorskiej
Taby
Rolniczej - Jana Donimi
rskiego,
w następnym dniu wyje
chałem do

Grudziądza,

Zetkngłem si? tu bliżej ze
społeczeństwem za pofredni
ctwer prozy»
donta miasta, Włodka, Po ćw
iczeniach wojskowych i
defiladzie, pawn/-

cika do Torunia,

Rankiem 3-go Bierpnia wy
jechałem Otwartym semoch
odem do Gdyni,

przystaje; w wnękac
h przydroźnyph. Nadzwy
czajnej serdeczności
doznawałem przytym ze
strony ludności,
Zatrzymywano mnie
przecigga‘jgc‘

i

ZŻazwy- -

-

czaj
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957

tas/m; ponad szosę/.
We wszystkich wystąpieniach lud
ności wiejskiej okazujacej swe :

uczucia patriotyczne, inicjatywa
pochodziła od miejscowych ksiezy,

ktorzy w tej czesci kraju za cza
sow niemieckich głównie podtrzymy
wali
i pielęgnowali jego polskosc.
Dzi?ki temu, źe duchowienstwo
po wsiach
pochodziło ze srodowiska miejsc
owej ludnosci mową polska była
mu najmilsze, bo był to Jezyk ich mat
ek. A chociaż

wyższe duchowienstwo

było przeważnie obce i antypolsko
nastawione, to wpływy jego

wall-6d

ludu wiejskiego nie mogły stłu
mić, Uczuciowego wpływu matek,

W jednej ze wsi spotkałem proboszcz
a narodowa/oi nienieckiej,
kufry pod wpływem nastroju sweg
o otoczenia nauczył sie polski
ej mowy
i używex jej najchetniej w obcowa
niu z ludnością. Oprocz spełniani
a
swych obowiązków kapłańskich
byt bard

zo) czynny w sprawach podnosze
nia kultury gospodarczej w swej parafii.
, Widocznie szlachetnosc jego
charakteru nie pozwalała mu na prowad
zenie anuypolskiej polityki.
PrzedkładeX serdeoznos/c uczuć lud
zkich nad zagługiwanię sie przerofonym niegodnądziałalnosci?

Wieczorem speaker mnie w GdyniWiniste
r Kwiatkowski z przedsta-

wicielemi miasta i portu,

Mieazkałem na statku "Gdynia", Kon
trtorpe—
dowcem "Kujawiak" zwiedzałem nazaju
trz port, którego tempo rozbudowy
zrobilo na mnie duże wrażenie,
W odpowiedzi burmistrzowi Krauze,
& Tem wyraz moim uczuciom dla
Sprawy Gdyni i morza :
mz duza radoscia i prawdziwa dumą spo
glądam już oa dluzszego
czasu na tezyznezducha polskiego
3reafne wyniki odradzejżoego sie
w szybkim tempie naszego zycia.
Bedac przyzwyczajony do Ścislej
obserwacji, mem wszelkie dane twierdzić
,że przyszlosc nasza oparta na wys
o=

-

59°5

1

flag

(194?

ce ideowych walorach naszych obywateli
i bogactwie kraju, rokuje naj-

lepsze nadzieje. Spostrzeżenie
to jest objektywnym fakten i wsz
yscy
w to nareszcie uwierzyc musimy,
Nad małostkami, abeorbujacymi jes
zcze
umysły niektorych, Samo zycie prz
ejd
mi

::!
t ,:,”

zie do porzadku dziennego, Trw
ały

pozostanę tylko dzieła wie
lkie, #akiego wielkiego dzi
eła jestem tu

dziś swiadkiem.

vako pierwsze pokolenie Odrodzone
j Polski mamy obowiązek wob
ec
przyszłych pokoleń podjecia
proby wielkich, celowych i rea
lnych wysił-

kśw. Jedną i to kapitalna z tyc
h prob jest nasza praca nad mo:zen.
Jestesmy swiadkami, źe bledy nas
zej przaszl’osci nie mogą sie wie
cej

powtorzyc. Drogowskazy w tej
dziedzinie zostały Juz jasno
przez Rund
i społeczenstwo wytkniete. Pie
rwsze wysiłki Zostały Juz dok
ona ne ,.
Do własnego, niczym nie krepow
anego

portu w Gdyni zeawijają już i oa--

--->

plf’yweja własne i obce okrety, Z
dam$ mogę pawiedziec, ze 30 milion
owy

naród polski posiada już Swoje
wyjście na Świat szeroki.
Odtąd Fan/stwo ?olskie Jest w sta
nie nawiazac stoaunki gospodarcze drogę morska z innymi pan
stmmi 1 ułatwiać korzystanie
ze Swojego ;
dostezpu do morza tym panstwem,
ktore znajda ekonomiczne podsta
wy swej
współpracy z nami na polskim wyb
rzezu. Lecz to dop

iero poczatek. Ostat-

ni rok wysiłków flag/du ktorych
Parowie Jestes/ois tu najlepszy
mi naocznymi swiadkami, Oceniam jako zap
0wiedz zdecydowanej jego woli do
kontynuowania i rozwijania jej wiekop
omnej pracy,
Jestem głeboko przekonany, że
każdy rok nast pny będzie ni ezb
i tym
7
Świadectwem naszego dorobku gos
podarczego na tym najwazniejsz
ym odcin-

ku terenu meczypoepolitej “Gm,
mieszkancy wybrzeża, przypada w
Uudzig- |
le uczestniczyc bezposrednio w

rozbudowie zepoozatkowaugo dzi
eła. FOd~ |
nosza; wiec kielich na pomy/lnos
c mieszkającego tu ludu kaszub
skiego,
3D

f

~
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ktśry przetrwał i zachował dla narodu pols
kiego polskie morze,
mu przy poparciu całego narddu z Ażadem
Rzeczypospolitej na czele straż
i pieczę nad wszechstronna rozbudowa» wybr

zeża morskiego i wkorzystaaai‘f:

niem bogactw polskiego morza",
Po Śniadaniu wyjecnaliśmy statkiel
n'rudynigź'na pełne morze,
Bule 6-go sierpnia opuściXem Gdyn
ię: Spieszyłen do Warszawy, bo
juz w dniu następnym przyjmowalem
na Zamku 150-ciu weteranśw z Aneryki.
czgéé powrotnej drogi odbyłem Samo
chodem, ale już innymi okolice
mi - dla nawiazania wiaxszego kontaktu
z

ludnością.

W pierwszym roku prezydentury musiałem
w sposśb nawet radykalny
wprowadzié porządek w gospodarce najb
liźsmegć Otoczenia mojego w Kancelarii Cywilnej, tek w Warszawie, jak
w Spale. To, GO zastałem, wymageło sanacji. I chociaż ten Odcinek gosp
odarczy był nieznaczna
qzązstka gospodarki Polski, znałem
sie nim wi?cej smzegoł'om ze mg?
?au, że sie tu wszystko działo bezpośre
dnio na moich oczach, PatrzeŚ
stale na brzydactwo i niedbalstwo
nie było dla mnie psychicznie do .
wytrzymywania,
:
.
Toteż wkrśtoe zaprosiłem do kierowan
ia

całego gospodarczego dzię -

lu

Kancelarii Cywilnej dr. Zygmunta skowronsk
ieąo kt&rego miałem spo-

sobność poznać jeszcze

przed objęciem Swego wysokiego urzedu.

Dr. Skowronski nio zawiddt mego oczekiwa
nia i do samego końca warm/53:pracował z całym oddaniem i talentem. Prze
z cały trzynastoletni okres
pracy nie miałem mu nigdy nic do zarzucen
ia,
Na zarzedcą Spały poworałem, także
z własnej inicjatywy, kapita£
na zamkowej kolumny samochodowej Rope
lewskiego, AauwaéyA/em u niego
pewne zamiłowanie do działalno
sci społecznej, które było poż
yteczne

-57

dla

jego

/
pracy wóród

ludności

»

z
wiejskiej

460 |,
P

w okolicy Spały,

mpelęwski

zdofań doprowadzié kultur; wsi okolicznych na wid
ocznie wyzszy poziom,
W rozmowie z nim powstał projekt urz?dz
enia w siedzibie wiejskiej
rrezydenta R.P. dożynek, w ktśryoh miały
uczestniczyć delegacje organi-

u‘zacyj rolniczych z całej Polski,

Pierwsze dożynki, zorganizowane w-4m&u 28-go sier
pnia 1927 roku,
zgromadzily w Spale około 10/000 uczestnika/w.
Po wysłuchaniu (szy polowej, odprawionej
przez kapelana

zamkowego ksiądza puZkovnika Bojanka, mzpoozgła
sie uroczystego doz
ynkowa
przed gankiem dworu spalskiego defilada prze
dstawicieli rolniczych
rśznyoh czgsci Rzeczypospolitej. Uczestnicy
te'w pochodu mieli na sobie
px'zepigkne stroje ludowe, roznieca sie od sieb
ie stosownie do ziem,
które reprezentowali. Wszystko to,razem z pełn
e

krasu młodości defilu—

ącyeh przedstawiało nadzwyczajne pizlmo poezji
ludowej wsi polskiej,
z
W niedługim czasie po defiladziey nastapilo znos
zenie wiankow
przez przodownice. mg% nie siono wieniec z
cnłój Polski, a w
Ślad za nim - rsęionalne.
@
f
Starbstatdozynkowym bya Solarz; wykształcony społecznik, pych
odzafy ze wsi, ktŚry pŚźnieJ objął: kierownictwo
Uniwersytetu Ludgwego
w Małopolsce,
Po złożeniu pierwszego wieńca ogólnego, staro
sta Solarz Wygłosił

plaża-ne przemowienie, w którym povdkreslił, że w wieni
ec, jaki przodownica .
mi ofiarowała, wpleciono wszystko co daje ziemią
polską : a wiec zyto,
jako symbol twardego charakteru, pszenicę, welur—maja
c; leyszepierwiastki duchowe, owies jako symbol umysłu; do tego wplec
iono kwia ty
zebrane z pięknych 1%]: polskich :
" Plon niesiemy plon w gospodarza dom"

-
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Wez to wszystko i rzidz tym tak, zeby te rady
mocne stały sie
fundamentem nowego życia w naszym wspolnym
gazdostwie, rzadz tak, aby
nie było u nas głodnych i cierpiących, Żeby
ludzie, zebrani razem
w miłosci ku obie najrychlej doczekali sie
plonów dwukrotnie wiekszych
dla naszej i dla naszych sasiadow dobrosci"
#

Po przemowieniu przystanał koXo mnie i mej
malżonki przedstawiajac
nam grupy regionalne, skladajaca wianki,
I ta cześć

uroczystosci nie ustspowa/Ia pierwszej, Nie
tylko stroje i oryginalne wianki poszczegolnych zi on
tonery w barwach, ale i
s/piewy przodownic przy niesieniu i maczaniu
wiankzśw harmonizowały
dziwnie z otoczeniem,

,

Do wspolnego obiadu na wolnym powietrzu
zasiadło 700 biesiadnikow, e
w tym wszyscy kierownicy delegacji. oraz gosc
ie z Warszawy z siedmiu
Ministrami. Nieliczn brania cywilne nie zak—l
ocal? zbytnio pieknej

gry barw strojow ludowych,

Pod koniec posiłku ?atanczyłoprzyśpiexmjac/
maanaśoie Dar. Każda
z piosenek, zgrabnie i z pownym talenten ułozoźwo
h,

adresowana byłą do

jednego z gości warszawskich, Oczywiscie wszy
scy obecni Ministrowie
byli głćwnymi Ofiarami szczerej, a przy tym
wesołej i dowcipnej: krytyki

ludowej,

*

fak dożynki, jak również późniejsze odgłosy dochodza
ce z całej.
Polski pozwalaly wnosić, Ze ten rodzaj kontaktu Prez
ydenća RP:

z ludxio,

się mieX duże znaczenie dla cementowania Faśstwa.
Nie tylko przyjazd do Spały, ale i poprzedzadaoy okre
s przygotowyval/1 do wyjazdu, trwajacy ałuższy czas, miał znac
zny wpływ na końsolidacjeZ 1 krzepniacie L.:-aju.
Stronnictwo Narodowej Demokracji, tęskniac
stale do władzy, było
\
&
as

4

wrażliwe na
szego

celu

wszelkie zjawiska
jego

z

ay

L

kpółtozne,

*"

którę oddalały go

iga).

od najwaznie}

daźen.

młhez po dozynkach zjawiło sie spog
o artykułow w ich prasie z Ostra
krytyką inicjatywy spalskiej, Uzyto w nich
wszystkich mozliwych argumentoiwpcslem zaniechania w przyszło
sci takich z,]ezdow ludowych, A/ej
waźniejszy zarzut był natury ekonomic
znej : kraj biedny, ma tyle ważnych

potrzeb, więc każdy grosz, stojacy do
dyspozycji, powinien iśc; przede
wszystkim na ich zaspokajanie, &ynion
u przjtym szydercze wycieczki

przeciw Prezydentowi wnawiajace w niego
tendencje aspoXeczne, Upewniano
me w tych artykułach, 20 Konkurencji
Częstochowie nie potrafie zrobic.
Największym kłopotem następnych dozynek było
ogreniczenie ilosci
#>
uczestnikow, zgłoszenia bowiem znacznie
przewyzszały techniczne możi1.
wos/oi spalskie. Akcja Narodowej Demokrac
ji miała zatem! wprost przeciwny
skutek, Dozynki wykazały, w 1928 roku 3900

0 uczestnikamk oheqiafkomitet

organizacyjny myni# wszelkie wysiłki by licz
by 19000 nie przekroczyc. ;
£0 pierwszym zjezdzie ludowym zbudowano
w Spale, stadion, bvmowany

zo wszystkich stron wysokopiennym lasem, roza
tym wystawiono pŚznieJ
wielka hale o powierzchni 3000 m2, ktora misk
a chronic licznych goni
przed deszczem.
»
ozynki w r. 1980 i 1955 zaproszono ﬁiskupa częst
ochowskiego, 5
którego kazania były słynne w cate) Polsce,
Z najdalszych stron

kraju zjezdzały Botki tysięcy p%tnikśw na Jasna
Gora; w evgatocbowie.
aby sluchac podniosłych jego słćw. Pochodzi
X z rodziny g/orniozej ze

Slaska, miał wiec wielkie uczucia dla najliczniejszej
warstwy narodu,
ktora pod wsiada socjalnym whim uposl
edzona.
'
Z inicjatywy gen, Małachowskie
waly sie w Spale
rowniez

doroczne manewry i sportowe spotkania przy
sposobienia vojakowe'vo okregu

=
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_ #!
7
Korpusu w Zodzi, Na pierwszym takim zjeździe odprawial „z? polowa
wygłosił

f

(

78

kazanie mistrz słowa i wielki patriota, ks. Śiskup Bandursl%i:@„

D
End-m ze i swiat robotniczy chce swe dożynki urzadzen

?:?

w siedzibie Prezydenta R.P., Zjazdzałygo Spały wszystkie organizacje
sportowe wielkich firm łodzi, Pabianic i Zgierza, ktora finansowały
za
te imprezsxswyeh

Weeily
robotnicze)
/1 okazy wytworsportowa
nizacje
ilyorga
pazywos
wiencow
Zamiast

/
czości swoich firm. Dary te, przewaznie wartości praktycznej jak np.
wyroby tkackie i inne kierowano do instytucyj społecznych,
:
/
;

CW >

W końcu września przyszła kolej na Krakow, uważany za drugą stoli-

udekorowanego grodu odbył
ceWfaśstwa. Wjazd do pięknie
sie niezwykle urouzyseie. W technice urzadzenia manifestacji żadne innne
7
,
miasto polskie nie było w stanie z nim konkurowac.

Prźybyłełn tem dese 30 września o godz. 9 rano. Sślwy &matnieź dane

ny i syreny fabryczne odczwały si,? naćjjitanie. Wojewodal@w
‘prezyd

CSt2 Oko-

t miasta Rolle, gon. Uroblevzuh ; rektor Marchlews

innych przedstawicieli miasta i spoleczenstwa oczekiwa=
oimskÓwielu
%o na dworof,
w czterokonnym Otwartym powozie, z SGKOIE? szwądronu kawalerii £:
go na |
bandery krakusow udaken 5115 przez ulice prastarego gradilskie
Wawel. Tutaj u wrot Katedry oczekiwał

W*,

Po

;(więtyni.

Sapieha;

tory wprowad# -

/

krotkim spoczynku na Wawelu i przyjęciu licznych osob, odwie-

dziXe Akademi? Unieję
Akademii, Rozwadowskim;

ści, gdzie oczekiwali profesorowie: prezesem
fa czele.

Po posiłku u Wojewody nastąpiła w Uniwersytecie Jagiellonskim

ienstwo
akademia, gdzie zastalem Senat z rektorem Marchlewskim, duchow
2x

34

*

=
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lig?
\
z @rcybiskupem Sapieha i &iskupem Rospondem oraz przedstawicieli mXodzi
e
' ży

uniwersyteckiej.

%

Wieczorem teatr, z pierwszym aktem Kościuszki pod Racłświcami, poczem biesiada w Sali Starego Teatru, liczaca 200 uczestników,
:P:—zajęły do głębi przeżyciami dnia w Prastazych murach Krakowa
; oraz
szczerą wdziezcznoéoizz za ciepłe przngoie,

jakiego doznaXem od przed-

stawicieli i ludnosci tego miasta - czułem potrzebę wyrażenia tego
w odpowiedzi na przemowienie ?ręzydenta miasta Rollego:
" Red jestem, że rzeczywiscie mogę w podziekowac Fanu za
ciepło i segwprzyjżoie, jakie KME/Hi zgotował, jak równie
ż za

podniosłe mysli przemawiania panskieoo gów ktorym tak pieknie skreśl
ona
została rola dziejowa tej "drugiej stolicy Polski"
w nazwie tej nie ma: woale zbyt daleko posuniętą dumy, gdyz historh
usprawiedIlwia Ja w całej peźni,'
G&v Krakow był” Jeszcze formalnie stolicę dawnych. kiclaw naszybh, *
~tu. w epoce kazimierzowskiea 1% Jagielloﬁnklej rodziła się £ realizowała
¢
polska idea panstwowe, A zasilą; miała teak szeroki, Że działanie Jej

trwaXo wieki caXe, obejmuje:: Obszary aż pod Dniepr i Dzwine, : po wschodnie kraŚce cywilfzacji europejskiej. wu jednocvasnie xypracomały SiS

wartości kulturalne, ktśre podnosiły i rozpaleły duchowo ziemii nie tylko
przez £4713ka zamieszkałe, alo i przez pobratymcze

m narody sźsiednie s ą

Ta rola wielka Krakowa, ten jego duch zdrowy i silny dotrwały 'do ostatnjmh'
chwil dawnej Rzeczypospolitej; wszakze to na krakowskim rynku zabrzmiały

słowa wiekopomnej przysięgi Kościuszki ktgra byla nio.tylko manifestem ostatniej walki w obronie niszozonej przez wroga panstwowosoi, ale
1 zapowiedział nowej Polski, wszystkie stany do slużby Ojczyznie pow-931132—
cej.

%

HA
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pśz/niej przez dlugie i smutne lata zdawało
sie, że narodowe:/ac po)
ska tylko w mauzoleum pzu-zachowana byc może
- to Krakow stał sig tym mawzoleum, pełnym pomnikOW przeszlosci i kult
ury. Gdy tworczosc palska,prze—
mocaograniczona/ została tylko & dzie
A

dziny duchowej, Kraków był dla ca-

łej Polski - zwłaszcza w ostatnich dziaaleciole
ciach niewoli - i pracownie; nauki i Środł'em blaskow poezji i sztu
ki. Ale nie ograniczył sie grad
ten tylko do takiej roli czysto pokojowe
j; kiedy nadeszły czasy podjecia
na nowo walki oraznej o nasze wyzwolen
ie państwowe, Krekśw stał sie
głćwmi baza organizacyjna, z ktorej
pod komendą tworcy swo Jego iWodza
wymaszerował/y na pole walki pierwsze zast
żpy żołnierza odradzajacej sie
Polski,
Te piikna kart-y przeszlosci czynia z Krak
owa miasto w pełnym znacze~
niu historyczne.
f
A bistoria

Fov nie tylko nagromadzenie pomników i _wspomnieś - to

“rt/mule; bogażctwo specjalnych uzdolnień moi-alny
ch 1 duchomich. Gdy patrzy~cie tu na pięłme pomniki przeszłości, gdy'vulrśd
in'Św bremi? wen echa
wielkich i waznych wydarzeń to mimo woli, -. jak
(Pan to piginie wyraził -.
mysl panstwowe wchodzi w krów naszaz. Musicie
wiec w wypackach biezźxcych f
uczestniczyc w bardziej dojrzały niz kto inny
sposob. Ostre niekicdv kan- .
ty aktualnosci nie bedą Wam zasłaniały szerokie
j perspektywy podjętych
przez Pax/latwo prac i zadan. Jeśli więc o "zadanie
" chodzi, to 04 Was,.

obywatele Krakowa, Polska ma prawo wymagac % byście
do zapału, eneT'gii z
wytrwalosci wszystkich obywateli dodali wiscej niz
inni: dojrzałcsoi Spo+
koju i rćwnowagi ktora w szybkim obecnym rozwoju
zyci

a polskiego potrzeb-

na jest jako czynnik zapewniający tnvało% budowy",
W nastepnym dniu zwiedzałem Katedr? z grobami kro'
lewskimi i kosmic/2.
Mariacki z oZtarzem Wita Stwosza; potem słuchałem Śpie
wśw w kościele?-
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ewangielickim,
na

odwiedzilem

0.0.

Paulinow na SkaXce

i

byXem obecny

naboz'nych pieniach w Izraelickim bomu Bożym na Kazimierzu.
Modzież

Żydowska, zebrana przed bćźnioab, manifestowala swe Uczucia z wielkim
temperamentem,
W Oleandrach,

w miejscu wyruszenia

sierpnia 1914 roku

pierwszej kadrśwki legionowej, przemowił Legionista Pochmarski, a na
przyległych BYoniach odbyX się hoXd zebranych tu licznie

dzieci. Tam

przyjąłem rowniez defiladż garnizonu krakowskiego, prowadzona przez

_”;

pułkownika Monat/ax6
>

W domu starozytnej organizacji Bractwa Kurkowego Strzeleckiego
oddałem strzał honorowy do tarczy.

nastapila rewizytą u @rcybiskupa Sapiehy, odwiedziny Izby

Ręko—

dzięlniczej z prezesem Kossobudzkim i Izby Przenysłowo-Handlowej gprs—*”
f

zesem Epstcinem,

Robi%o wrazenie, Że nie tylko komitet organizacyjny, ale i miasto całe było wyprowadzone z

agl prv/Jasi on Głowy Penatwa. ;

3

Do: poźnej nocy. krazył'a gromadnie ludnoﬁc Krakowa w około Zamku i radoweXa się, że po długiej przerwie ujrzała znow Światło w aknafzh wa=
welskich,

wot

Bardzo bogaty program pobytu w Krakowie

zakon/azyl rmf: w hi-

storycznych, piżknie odbudowanych salach zemku wawblskiego.

4

Rankiem 2-go października wyruszyliśmy samochodami na Gorny aska
Gospodarz slęska i uczestnik powstan alg/skich Wojewoda GrazynataX mnie na granicy swego Wojewodztwa w Mysłowicach. Oczekiwali równi

Minister Kwiatkowski i general Zając 67
Nastapii” przejazd wsród szpaleru Katowice - Krślewska Huta
4
pomnik powstańca śląskiego. gdzie
mnie spotykal źlskup Ti sd cok: @

ś

«
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OdsZoniwszy pomnik,

uk t'

zwrocilem swoje słowa do dzielnego i twar
dego lu-

du Slaskiego f
ze
"Stoimy przed pomnikiem wzniesionym
na czesc na;]wyzszego bohaterstwa tej ziemi,
zasługa ogromna ludu Ślaskiego było
wytrwanie. Odeieol byliście
od reszty Marodu przez przeszXo poł
tysiaca lat, a zdałaliscie zachowaé
tak Język jak obyczaj polski i przachowac
w sercach waszych uczucia
gorące dla swojej Macierzy, Potrafil
iście to uczynic, pomimo, ze odez—
wae was od niej - nie tylko politycznie,
ale i duchowo - usiłowano
przez szereg wieków za pumas? dokłądnie
przemyslanej

akcji i systema-

tycznej pracy,
A po uplywie tych wiekow zdziwiony swiat
przekona sie, źe zdolni
Jestescie nie tylko do trwania i wytr
wania, ale i ao czegos wi?cej.
Kiedy tylko zajasniała nadzieja zrzy

cenia przemocy i zjednoozenia się

z resztę Polski, ohwyoiliscie za oraz, zdob
yliscie Big na ofiary, ten:
Wasz ofiarny poryw obudził sumienie Świa
ta i

z resztek bier-

nosci caly polski lud slaski.

_

Za to wiekowe wytrwania i za ow poryw należy
km Meta/32120211050
całej Polski, z ktŚra dzieki tym onotom Wasz
ym zostaliście nierozerwalnie złaczeni.
Dająf dzis wyraz tej wdziecznosci dołą
czam zarazem „yczenia na
przyszłoko :
Polska cała życzy Wen dzis,

przez moje usta, bys/cie to drogocen-

i
i

ne cechy Wasze jak najpiekniej rozwijali
£ pielźgnowali dla dobra ca- . 1

1ej Ojczyzny,

WYtrwa §° Wasza i Wasza zd
ność ao bohaterskiego wysiłk
Dewnia Ziemk0
i Slgskiej coraz piękol
u *X"
niejszy
rozkwit,

1 |
$

-,

v6
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Rozkwitu tego po Was m$ spo
dziewam, rozkwitu tego jestem
pewny,

A pamietajcie, że ziemia was
za tak jest przez natureuposaz
ona,
że tu wytwarzaja sie wartosci
ogr

*

omne, ktore uiezbżdne są nie
tylko

dla was, ale i dla całej rol
ski, Rozkwit blaska stanowi
o rozkwicie

całej Polski i jej potżdze."

Zwiedzanie miast wypełniło
resztę dnia. Wieczorem miałem
sposo b=
/
nosa zetknlecla sie z tamtejszym
spcaeczenstwam na raucie
urzadzonym
w Katowmaoh.

W dniu nastepnym zwiedzałem
inne miasta slaskie, Jak Bielsk
o,
Dziedzice i inne,
Pózniej poświęfiłem dzien Gał
y fabryce zwiazkow azotowych
w Cho~
rzowie, ktorą uruchomiłem po
przejęciu jej od Niemcow w
lipcu 1922 ro. ku i gdzie byłem czynny jak
ó" naczelny jej dyrektor az
do obJeoia urzedu Prezydenta R.P.

W fabryce doznałem bardzo ser
decznego przyjecia Zo strony
całej

--załogi pracownik:/:w. aby odt
worzyc bardzo bliski wzajemny
etosunek ja«Aki panoweX tutaj w przeciggu
czterech lat mojego tam pobytu
, poleciłem
nie wprowadzać eni policji,
ani zandarmerii. nami robotn
icy trzymali
straż bezpieczenstwa praos cot
e 2 4 godzin
tf
Nazajutrz odwiedziłem Jaworzno,
w ktorym przez dłuzszy czasbudo—1

waXen fabryka "Azot",Stamtgd pow
rooił/em 46 Warszawy,
Przy końcu listopada straciła: naj
mło

dszego syna, Franciszka,

s

kttśry przebył szczgsliwie col
awojne, biorgo udział w obroni
e Lwowa
orez w powstaniu slaskim. Ule

jako inzynier chemii, #

gł tyfusowi, ByX już zonaty i na
stanowisku

Powodzenie zadu pomajowego na
terenie krajowym i zagrenicznym
vap -~

)

