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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 -~

)
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pobudzało

#]
i

parlamentarne czy
nniki

ce z nim i z PiXsudskim,

opozycyjne

W.
do

«hed.

wzmożonej aktywności w
wd -

Trwała ona do koxfca kadenc
ji 'Mb ustawodawczych,
to jest do 28 listo
pada 1927 roku,
W wyborach, rozpisanych
na pierwssz polew; marca
1928 roku, wzieło
udział nowe ugrupowanie pol
ityczne, powoz
do zycia z inicjatyw Pix
.
sudskiego przez pułkownik
a Walerego HoM&M: on
bliskim i dZugoletnim
współpracownikiem Piłsudski
ego z czasów konspiracyjn
ych w zaborze rosyj skim, a poz/niej w Legionach
w gminie światowej.
Nowe stronnictwo przyjęło
nazw? "Bezpartyjnego Bloku
Wepśłpracy
z Rządem", a na prezesa obr
ało Sławka, Przy wyborach
do Sejmu uzyskało
87%, do Senatu 415 głosów,
£
W przemówieniu swoim do zob
ranych posłów 1 senatorśw
Z nowego stronnictwa dał Piłsudski wyraz
/
swoim - poglazdpm,na. nawowym?
la
wsi
mae

£
":.... Musi sig w społeczeństw
ie odbyć Zemenie o ustroj, Pus
zcze-:
„gólne elementy władzy w Państwie
a
i
muszą odzyskac swe prawa i atrybuty,
Najpierw nalezy rozszerzyć wła
dz?
prezydenta, Jego rola obecni
e jest

zbyt nikła o 9 «. Rzgd powinien
mięŚ mamma/Ś rządzenia krajem
, to jest!

jego zadanie, Sajno, jako całośc
/„ jako instytucja, gra rol? w
H Państwie,
ale w żadnym razie nie poszczegó
lny posek,.. %kutęk niechlujn
ego

cowaniay

na

opra-

Wawmwmwmłgms

mxe

rewizję konstytocji, ale to
praca bardzo długa, gdyż tem
jest tyle
zagadnień i spraw, Że szybko
ich wyc

zerpać nigjodobna..."

daiu 27 marca 1926 r. zobrak
Sig rowg_pybreny Sejm, W moi
m za-

stępstwie odczytał Pilsudski
Rastodujace orędzie fudge/m,
&
{
i
;
_ Ero
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pra

*
latwiej

bedzie wiec Panom

zuzyc

sg

sily

dla

podniesienia

moralnej kultury, tak silnie u nas zanie
dbaﬁej nie z naszej, lecz obcej

winy",
Zycze Panon,
odczuwanych

scie czas mielif'gvyzyskac dla poprawienia pows
zechnie

wad naszégo ustroju panstw0wego

bez sily ktorego z zadny

mi trudnosciami uporac sięnie bedziemy w
stanie,«
Zycze Fanom, byscie z nexilepsza wola,
liczaca sie z reainymi potrzebami zycia, szukali rozwiazandę wiel
kiego zaga

dnienia harmonijnego

wspoldzialania wladz ranstw i to

zékowno przez polozenie nowych pod~

staw prawnych w tej dziedzinie, jak i głęe
z zdrowe obyczaje codziennego

Nastapilo odroczenie sesji budżetowej do Icozfca
października, ostatecznego terminu, przewidzianego przez konstytu
cjg
27 sierpnia 1926 Tgłu zrezygnował |PiAsudski,

z przewodnic—

twa Rady Ministrów, oświadczając jednoczesnie goto
wać: ponownewo objecia, kiedy tylko uznem to za potrzebne.
Przy tej sposobnosci nie dokonano zadnych zmia
n w ﬁzadzie, a jedynie dotychczasowy wicepremier Bartel. objał
obowiazki

prezesa Rady

Ministrów,
Nowy Sejm, ktory zebral sie śmim 31 pazdzier
nika na zwyczajna

sesJeL uudzetowę', przejawi&

z

miejsca were Lywotnusui w swoim nieprz -

jednanym stosunku do mia?em. Najwiźksze podrazni
enie wywołał u opozycji
fakt utworzenia nowego stronnictwa i udział jego
w wyborach,
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Ju‘z znaczne poprawieuie pozycji PiXsudskiego w jego zmaga-

niach z Parlamentem. Gelen jego było jednak zdobycie w izba ch fist awodaw=
czych odpowiedniej wiąkszos/ci,

ktśra mogłaby uchwalić i prawnie ustaną:

ustrc/aj polityczny Państwa, najbardziej Gostosowany do poziomu kultury
wiezkszoslci jego obywateli, Tę drogę pragnę! zapewnic; najszybszy rozwśj
organizmu perśstwowego.
4 rozmo/w z PiXsudskim mogfem mosh/:, źe jesw to ostatnie

zadanie

jakie sobie wyznaczył w sprawach polityki wewnętrznej; Do jego rozwi?zaniu , oÓiecymu sobie nie wkraczać już wi?cej Swym autorytetem w bieg

spraw wewnętrznych Kraju.

;

W swoim głębokim zacietrzewieniu do osoby Piłsudskiego i do zadu

Wz budźótów ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych po pax? milionów złoęygh'z funduszów dyspozycyjnych. w nasęepstwie tego faktu musiano ograniczyć

wydatki na przeciwdzia-

Zanie szerzonej za obce pianigdze propagendzie komunistyożnej Oraz
zmniejśzyfs Śródki na‘ zwalczanie szpiegostwa zagranicznego,
W odpowiedzi na to Zwigzek Byłych ObroŚoŚw 03023723 g;:rg'anizował
manifest/gwna; zbićrkź funduszu potrzebnego ąla pokwoiafpgącął w bud-

źeoieMinistex-stńa spraw wojskom-WOW. waniu plerwszego dzieBielanach uzyskania niepodległości Polski złośono do rik PiZsudskiego
pierwszy uzbierany milion złotych.

Ten wysoce szkodliwy krok posłśw sejmowych, skreślajźcy

wi?ksze

sumy budietoweﬂwiazzane ujście/1942 bezpieczeństwem kraju,.

sil-

nę reakcję Pirsudskiego w słowie i pismie przeciwko "złym obyczajom"
Sejmu, w artykułach swoich jak "Dno oka" i "Gasnacemu Światu” dak temu

wyraz w najostrzejszej formie.
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Podraznienie kok partyjnych szło do punktu kulminacyjnego,
Nie
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472, I

mogąc wiele wska/rat]; w izbach ustawoda
wczych przystapii’y stronnictwa
opozycyjne, pomimo wielkich rozbiezn
osci politycznych, do pracy nad ich

scislejsza konsolidacja. Wwyniku tej
akcji doszedX do skutku zjazd licznych ich przedstawicieli pod wspolne nazw
a "Centrolewu«, ktśry odbył
się! w Krakowie, w lecie 193u r. fr:—
zamowienia i uchwalone rezolucje były
tak wrogie i ostre w swojej formie,
że mad nie mogł zajmowac wobec tego
biernego stanowiska; taki nastroj
GroziX masowymi wstapieniami rewo
lucyjnymi, ktćrych nie moznaby opanowac
bez użycia siły, połaczone;ł
z przelewem krwi, podnieconej prze
z agitacje ludnosci

wsi i miast,

2,

‘Itfteé Piłsudski, chcac tenu zapobiec/wyr
aził gotowac objęcia
kierownictwa Ązadu, Wdsłu 25 sierpnia
1980 r, Stanął na czele gabinetu,

a w kilka dni potem rozmiarem z jego inic
jatywy Izby Hasta wodawcze i ___ - }

zarzgdzizram nowe wybory do Sejmu i Sena
tu,

wh

Na tym jednak PiXsudski nie poprzest
ał, Celem unikniecia szkodliwycł
dla kraju nastapstw działalnosci "Ceu
trolevm'; zarzżdzi/I aresztowanie
po paru czołowych przywśdww z lcazdcbn
Ugrupowania opozycyjnego i osadzenia ich w Ściślym Tygorzę więzienn
ym w Brześciu

i

. Fomiedzy aresztowany-

mi znajdował 5175, tekzve ‘Vﬁtoprezea Śtr
onnictm Ludowegiairbyły trzykrotny Premier,
edy wieśś 0 tych aresztowaniach rozeszka
sie po Kraju, zapanowało

przygnąbi enie w kołach najszczerszych nawo
t zwolennikśw P1Xgudskiego,
a w szczegolnosci wóróa kobiet, Tkumaczo
no sobie, źe radykalne to zamg- f
dzenie wydał PiXsudski jedynie pod wpływem
stanu emocjonalnego, Dopiero : +
poźniej wyjaśniło sie, zo obronił on grun
townie swój plan i wolsł raczej utrat; swej wia/line:] popularnosci

, aniżeli dopuszczenie do licznych

ofiar, ktore pociag¥el§by za soba starcia wiek
szej masy ludnosci z polioja, wzglidnie nawet z wojskiem,

dil

-
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Musza sie przyznać, że sam pozostawałem wówczas ro/wnie'z

pod nie-

przyjemnym wrażeniem, lecz mineło to wkrótce, Zrozumiałem bowiem, źe

PiXsudski radykalną swa decyzj?) zapobiegł znacznie większemu niebezpiecześstwu jakie groziłox zbałamuconej przez nieodpowiedzialnych przywódctśw ludnos/ci. Marzenka moja zdołała opanowac? swe nerwy dopiero po
kilku dniach. )(Przyszło mi wtedy uspokajać!) sporo est/1b, kto/re przybite
zaszłymi faktami szukały u mnie podtrzymania.
W każdym razie miałem wówczas wrażenie, że tylko tak wielki autorytet, jakim był PiXsudski, mógX bez większej szkody dla Państwa zasto- ,
i

sowao/ podobnie radykalni metode polityczmza.
Po ogłoszeniu wyboréw rozpoczeto w stronnictwie wspćłpraoy z
wedan zywa 1 energiczna dzial/alnos’c propagandową, a przewodził jej

z calym oddaniem prezes stronnictwa Sławek. W propagandzie tej wspśłi— „,
działał nawet sem riłsudski tak publikacjami swymi Jak rdynież przez

fakt, ze pozwolił postawić siebie jako kandydata w kilku okrżgach
wyborczych.
nybory, których rezultat został stwierdzony pod koniec listopada,

dały zdecydowanąprzewage #Bezpartyjnemu Blokowi Wspnłpracy z Rzżadau".
Czesć prorzżdowa w Sejmie wynosiła 55,98, a w Senacie 66,6».

$

Pi¥sudski w ten sposob rozwiazał ostatnie swojo zadanie

z dziedziny polityki wewnętrznej, zrezygnował z premierostwa, pozosta-f
wiajęc gobie nadal tylko pracę w wojsku i zainteresowanie kierownicze
olityka zagranicznzn. Nadwęblony

stan zdrowia zmusił go zarazem do

ograniczenia nadmiernych jego wysiłkćw jakie dotychczas stosował
w swojej działalności., Pod naciskiem lekarzy wyjechał z koficem grudDia na Głuźszy odpoczynek na
Nowy Sejm powołał na swego 4fprszałka byłego premiera Kazimietza
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ministra Wady skawa Raczkiewicza
świtalskiego Senatu zas/1 - byłego
stanowisku waatlmwe talenty.
Marszadek Switalski wykazał na swym
wosc
oka inteligencja % logika oraz lat
źywose jego umysłu połaczone z wys
zdobyc
ywnego stanowiska, pozwoliły mu
Zachowania w każdej sprawie obiekt
1e.x
duzy autorytet w Ferlamenc
ego zycia panstwowego nastapila
Po raz pierwszy od 12 lat now

har-

s’ci
1 Rzadu. Opozycja bezdełca w mjieaszo
moni jna wspolpraca Parlamentu
tyka poii zakłocic, wyg/aszena zaś kry
mon
har
tej
nie
sta
w
3117.
a
był
nie
ie
pożytek krajowi; zbyt duże zaufen
suniec rzadowych przynosiła tylko
zenstwa
enie sie przedstawicieli spolec
i tym samym bezkrytyczne odnosz

odpowieiwe. Kazda dzialalnosc jednostek
do poczynań «zadu byłoby szkodl
zachowanie pełnego
okiem ciagle.”; kontroli użatwia im
dzielnych pod

potrzeb
pracy najbardziej zblizony do
psychicznego zdrowia i kierunek
dzaoe do
arna, zmuszająca czynniki rzę
spoleczenstwa; krytyka parlament
w spraf„ pogłebie swiadomosc obywateli
uzasadniania pobieranych decyzg
ow demagoogranicza się mozliwosc wystep
wach panstwowych. Wtem sposśb
esz= i
iadomienie mas stanowi duzź prz
uśw
m
33m
ast
wzr
h
ryc
kto
dla
gicznych,

m

Kotlet

jego podoznało znaczniejszej poprawy po
nie
PAX&udskiego
Zdrowie
j“:
1931 r., fo nie może bri jus na
wiosną
mi
mowiX
Sem
Madery,
z
wrocie
to połaczone z zupełna utratę
siebie wiekszych obowiazkow, bo byxoby

żeby go nie
nawet oficjalnie z zyczenien,
jego siX, Zwrooił się do mnie
przestał
ami, po konca swego zycia nie
obarczać znami nowymi zadani
nie mi akem
wymi 1 polityka zagraniczną,
interesować sie sprawemi wojsko
a przede
z nim zagadnień gospodarczych,
natomiast moznosoi omawiania
wniknięcie.
re wymagały głęboki ego w nie
wszystkim - finansowych, kto

he

1 A

«PS t:

(

Budget

Panstwa, utrzymujący 91% w stosunku do potrzeb na bardzo

niskim poziomie

2 miliardow złotych), nie mfg/1

zaspakajac wielu

pilnych potrzeb, ktorym przodowaXo dozbrajanie sie; amii,
ROSDZIHL XX.
Jeszcze wiosna; 192%: r.

PiXsudskiemu, że należy plovałaś

na Ą#inistra gkarbu kogos zdolniejszego, kto by potrafił zwiebkszyś. nasze
możliwości finansowe. ZwrŚci/Iem mu wtedy uwaga na wini stra Przemyslu i

handlu, Kwiatkowskiego, w ktśrego zdolności najbardziej winrzyłem, Spot- ©
kałem sie jednak z tak

finansowych

zdecydowanym brakiem zaufania Bizsudskiego do

R

kwalifikacłl, mego kandydata, że juz nie probowałan nawet

szerzej uzasadniac mojej inicjatywy. Znacznie pŚzniej dopiero zdołałem
›

›
:

g

sobie wyjasnic powody dla ktorych PiXsudski tak wyraźnie negatywnie
zajął stanowisko, Miała na to ,az-Jola niewątpliwy
niechgo/ jego blis-

":.

kiego otoczenia do wyjatkowo uzdolnionego, ale i mocnego w swe} indy»
< _uiualnosci meza stanu, jakim byX Kwiatkowski, Nie można przytym zapominac, ze elita legionowa była zwizzuua mieidzy soba silnymi uczuciami
kolezenstwa, a chocia Kwiatkowski brał udział w Legionach, to jego
działalnośc/› nie wchodziła

%

bezpośrednio w zasięg bojrśw Legionowych.

ro rozmowie mojej z Piłśudskim o ekonomiczno-finansowych kwalifikacjach Kwiatkowskiego nastgpiła zmiana main. Gabinet Bartla

„

miał

ustapic. Trzeba wife było pomysleś o kandydacie na przyszlego Premiera.
Rozwazalismy te sprawe u Pił6udskiemo w obecnosci ustzpujacego ?remiera
Bartla. Z kandydatśw wysunietych przez PiXsudskiego, co do ktśryeh

Bartel nie chcisd sie wypowiadać, wybrałem Kazimierza świtalsklego.
Ponieważ Pi&Xsudski interesował” 31% jeszcze obsadg #inisterstwa gkarbu,

sprowadzono przyszłego Premiera celeu wysłuchania jego inicjatywy w tym
względzie. Zadanie nie było łatwe. Nie mieliśmy odpowiednio przygotowań:;

i

