w

stosunku

do

mojej

osoby

i

zmuszony

zostałem w ten

z
sposob

(
dalszej akcji, przekreslajźc tym semym

zaniecha/c

mojej {pracy myś-

lowe}.
XXI.
W latach 1928, 1929 i 1930 Jeździlem w dalszym cija/gu po Kraju, zachowujałc pełny kontakt z obywatelami i ich organizacjami społecznymi,
Przynajmniej dwa miesiące letnie każdego roku poświęcałem wyłącznie na
podróże, które zwykle odbywały si? jednym ciżgiem, bez przerwy i z bardzo skoncentrowanym programem dziennym, Dzigki swemu zdrowiu i siX/om
znosiłem duży ten trud z zlatwosciaz. Nie można byXo tego samego powiedzieg
o moim otoczeniu, chociaż dużo mXodszym, Nie ukrywali swego znużenia
przede mną. Musze; sial przyznać, że moje wigssze możliwości wytrzymałości
fizycznej i nerwowej sprawiały mi zadowolenie, ktŚre dodawałso sie; do

znacznie więckszego spowodowanego wyczuciem spełniania poźytcczuoj roli
dla Państwa.
Dla dzieci, ktśre wszeldzie w dużej bardzo masie spotykały mie, żywi-

Kem. gorace uczucia, Rozniosła sig szybko
dent bardzo lubi dzieci, z tych

po kraju wiadomość, ze Prezy~

wzgledśw spotykane wszździe dzieci wy-

kazywały wyjitkowi serdecznasc i zaufanie do osoby reprezentujęcej cał/a
Rzeczpospolita Polska. Stir-sza generacja, zebrana w rŚznych miejscach

j

przy witaniu Brezydenta rownież wykazywała w stosunku do niego mocne
uczucia,

Zdawało mi się, że te nastroje ludnosci potevuja sie z kazdym

f

rokiem, przedstawiały duza wartosc dla podnoszenia sie kultury panstwowej, &
wiezie w coraz wiec? z

ich całym organizmem społecznym.

Wszystkie hoXdy mi składane oraz wyraz goracych uczuc obywateli
nie brałem zupełnie osobiście, Obserwowarem je tak jakby ktos inny na
to patrzeł i cieszył się serdeczmla reakcję ludności w stosunku do aje -

=

4

statu Rzeczypospolitej.

Czasami
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specjalnych

okolicznościach, kiedy mo-

do mnie osobiście oddawagao si‘eL zdawaé, że wyraz uczuć byX skierowany
ki w ocenie doznawanych
em i to również Prezydentowi, bujac sn pomyX
wrazeﬁ. Ten

stan psychiczny był dla mnie bardzo

szczasllwy,

e odnosił do
choc]: czżśś serdeczności doznawanych Giggl
moje nie byłyby w stanie wytrzymafx,

siebie,

bo gdybym
to nerwy

podcinajzżc. wszelkie siły do wykonywa-

nia dalszych podrśz'y.

W początkach lipca 1928 r. na zaproszenie

>

Centralnego Towarzystwa

skiego i Staniewicz
Rolniczego w asystencji winistrow Niezabytow
się na objazd wojewodztwa

R dałem

warszawskiego i łŚdzkxego zwiedzaj?) przeważ-

. Na zakończenia tej pudru/uży,
nie ciekawsze os’rodki organizacji, rolniczych
olnego gospodarza w
trwającej około dwóch tygodni, odbył siei u małor
niebem z udziałem licznych
wicach podwieczorek , przygotowany pod gołym
y mojej odpowiedzi na przemodziałaczy rolniczych. Poniżej podaję ustęp
wienie prezesa C.T.R, Fudakowski ego
,

będziuŻ/dobrze, musi
" Powiedziałem przed dwoma laty, zo W Polsce

ukochałem, ale podstawie głebobyc dobrze, nie tylko dlatego, Ze Polska
n rolniczym
scisłego badania cyfr-E..:TPolska jest. kraje
kiej obserwacji i

alo 60 najwazniejsze, me olbrayi posiada przytem duze skarby mineralne,
zej; sie u nas zarówno w stosunmie potega uczuciaE..]Te uczucia wyz-s
własnego, Czy też wreszcie. w ukokach rodzinnych, jak w miaosoi do kraju
chaniu

, Nawet uczucia reliprzez rolnika ziemi przez niego uprawianej

Majge
gijne naszego luduE..]aa ŻywioXowej. . ..]

te potezne uczucia, ktore

wykazujemy szybkie
nazywam energia psychiczna; 1 to skarby naturalne,

nie tylko dorŚwuamy naszym
tempo rozwoju i jesli tak dalej pojdzie to

sasiadomEn]
nistoria uczy jak pewne narody wysuwały size w rśźnyoh czasach w swo-

Tzgr=
494
im

rozwoju na pierwsze

|

miejsce,[...]obecnie przyszedl taki czas dia

Polski]. ..]
A spieszyc sie. musimy aby na tyle wzmoonic Si? gospodarczo, by naciski z sasiednichkrejowE. .]nie mogły naszego rozwoju

zahamowac, wagin

wzglżdnie sparalizowac. Gdybysmy pod tym wzgledan byli pozostawieni sobie

samym,

bez najmniejszych naclskow z

straconych nie odgrywałyby

do tego jest usilna

zewnatrz, wowczas kilka lat

nas większej wii. Nieodzownym warunkiem

praca, prowadzona z całę energii;. Aby za:/3 ta praca

była owocna, potrzeba ki lk czynnika/w, z ktśrych dwa sa najważniejsze.
Pierwszym czynnikiem jest zgoda i jedność, gdyż jeżeli zgody nie
b?dzie, nawet nejwiebks‘za wysiłki nie dadza ?oźędenyoh rezultat-Św. Wy obraźmy sobie naprzykład, źe budujeny kościół i zaczynemy się przy tej
budowie krlocic, a nawet bić - jakże by wygladała ta budowa [' Najwi ekszym uczuciem jest miłosc do matki, otoz trzeba Ójozyzne tek kochac jak
matkorodzoną 1 Jesli takie dla niej zywio bedzisny uczucia, wtedy Zat- :
wo nam bedziebźzgodż orez o wyrozmniarosc dla tych, ktorzy majac swoje
ideały i kochając ojczyzna, innymi tylko anizeli

i

my drogami daze do

gej dobra, Oczywiscie ludzi złych i podłych nie wolno szanowac, gdyz

tym by sie ich tylko wzmacniała. I ja również miewem chwile, kiedy jaKas rzeczzdolna jest wprowadzic mnie z rownowagi Mam jednak na to
Uprzytamniam sobie mianowicie w takich momentach,
¢
czy ta namiętnos/Ś, która we mnie powstała, da sie; pogodzie z uczuciem
sposob niezawodny,

miłości tej najdroższej Matki - Polski, czy nie przyniesie jej szkody,

z
a wtedy szybko mogi sie opanowac,

Fd

Ł_ i

prugim warunkiem - to organizacja, Człowiek sem nigdy nie oslagnie; ź

tego, co może zrobic organizacja, Taką organizację zasobu; i z długolatv
/
nim doświadczeniem, Jak? jest Centralne Towarzystwo Rolnicze, miałem
A.

'

es
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moznos/c’ poznac dokładniej w czasie objazdu, na podstawie rezultatow jej
prac. Rowniez misd en sposobnosé

zetknźś siLe blizej z jej prezesamhpa-

nem Fudakowskim i poznac? go lepiej, a pozhawszy szanowag go jeszcze wie-

cej/niź dotychczas !..."
#

£

Przypominam sobie drobny fakt, związany z wyżej wspomnianym podwieczorki en, który daje jednak pewne oświ etlenie w sprawie moich wyczuc, demokratycznych, ubyczaj polski g całowania miki zmnginych pal; zmodyfikowałem dla siebie w roli Prezydenta w ten spam/3b, Ze stosowałem go tylko
przy powitaniu pani domu przy wejściu pod dach prywatny, We wszystkich
innych okolicznosoiaoh witałem pania podaniem reki Otóż na przyJŚOiu
w Wartkochach była taka pania domu Zona drobnego rolnika małbrolnego,

ktorą chcąc byc w zgodzie z protokołem dla siebie ustanowionym, pocałb~
wałen w rske. W ten sposob defem wyraz swych demokratycznych nastawia,
zdobytych jeszcze w młodzienczych czasach, nie uznających zadnych wyrozuiezll dla warstw społeczeństtvaxktćrs/opieraj%s siię na tradycjach swych
przywilel w przeszłości, chciałyby sig uważać dalej za coś wyśszego.
Druga połowa lipca była poświęcona objazdowi w Wielkopolsce z pmr»: 3

przerwa kilkudniowg, ktora użyken na podroz do Gdyni celem wziźoia udzia~
#u pray poéwiiceniu kamieni wźgielnych pod gmachy szkoły morskiej i szko- »
Zy handlu morskiego,

*

lX

Przy zwiedzaniu w Poznaniu terenśw Powszechne j Wystawy Krajowej,

ktśrej otwarcie miało nastąpić w poYowie maja 1929 roku,doznatem bardzo
miXego wrażenia,. Praca tu odbywała się bardzo

planowo i w tempie wprost

rekordowym, Na czele budowy stał Wachow

złowiek wyjatkowej energii

i jemu i prezydentowi miasta Ratajski
czajnke

udanie sig

rzoba był zawdvieczac nadzwy- |i

1 to pod kazdym wzgledem wielkiej imprezy, Jaka by- ›f

*a Krajowa Wstawa w Poznaniu, Pozniej przy Jej otwarciu mogłem
z wielkim

521775s
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zadowoleniem

stwierdziś, że nie tylko była pieLknie i celowo rozplanowana,

w przewidzianym terminie zupełnie wykończona, ale nawet nie pociagneła
za sobą/prawie Żadnego deficytu, Ta umiejetna praca organizacyjna mogłaby
słuzyc jako doskonały przykład do nasladowania.
W pocqutkach maja 1929 r. udetom sie do Katowic celem wziżcia udziaZu przy poswiecenlu swieżo wzniesionego wielkiego gmachu Wogswodztwa.
Wieczoren w reprezentacyjnych salach jego odbyX sie raut, na ktorym byli
dekorowani Krzyzami Zasługi liczni pracownicy zasłużeni w slaskim prze-

myśle gśrniozym.
Wo jewodztwo élgskie, ktśra na podstawie traktatu na przeoiapg przeqiłag 15 lat posiadało znaczne autmxmmięK z własnym sejmen i budźetem,
uzyskało przez to specjalną moznośc/ rozwojowi, Dzięki wielkiemu jego
przemysłowi kesa wojewc’adzka dysponowała dużymi doopodami, pozwalaj %cymi

na przeprowadzenie wszelkich pożyceoznych inwestycja:, na które inne woJewśdztwa, znacznie mniej dochodowa), nie mogły sobie w tej mierze pozwo116. Wojewoda tej części kraju, dzięki wyżej wymienionym warunkom, władax znacznie większymi kompetencjami; aniżeli jego koleznki-: innych
wojewśdztwaoh. Było wigs sprawia nadzwyczajnie ważna, Zeby na tiek odpowiedzialnym stanowisku znajdował 312 człowiek wysokiej miary.
W roku 1927 udało si? ﬂzgdowi powolne na to stanowisko wngtkowo
utalentowanego pod każdym wzglgdezn cz¥oul cca Dr Michała Grazynskiegn.

Wojewoda Grazynski chociaz nie pochodzić ze Slźska, cieszył sie wsrod

|

społeczeństwa gćmoślźskiego wielke; sympatię i autorytetem. Zawdzigozał

i

i
go swemu udziałowi bardzo wydatnemu w powstaniach Ślęskich. Posiadał on,

np:—Ścz dużej energii i talentów administracyjnych, wielkie

uczucia spo-

Zeczne i patriotyczne, 'To, Że w Legionach nie brał udziału, nie przesz=
a
kadzako mu uznewac w pe¥ni i szczerze wielki autorytet Pidsudskiego.
s

=
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gospodarkę/ panstwovułw szła/oi kraju jego opiece powierzo-

szkoły powszechne
nej wprost wzorowo. Budował i ulepszał drogi, wznosił
wnikśw. A wszyst
-i techniczne, tworzyX liczne podmiejskie osiedla dla praco
mie wymagali.
ko to byXo wykonywane z dużym rozmachem i na wyższym pozio
dużo energii.
w praci społeczna 3 organizacyjna wkładał specjalnie
powi erzono
Wobec tego, że sie interesował wychowaniem młodziezy,
polskiego A dzi?ki
mu naczelne stanowisko w zarzad21e całego harcerstwa
xrządzał na Slasku dobrze
duzym swym mozhwosciom na stanowisku wojewody,:

ów i instruktorek, któzorganizowane letnie obozy i szkoły dla instruktor
pożytecznej i szybrych było wielkie zapotrzebowanie w tej To wszęch miar

+f
%

ko rozwijajacej si? organizacji wychowawczej,
Grazyśski był prawdziwym mezem stanu, Erato sie

i

nieraz pod uwage

czy też Winistra gpraw
powo%śnie go na Ministra oawi ecenia Publicznago,
powierzenia mu przewodnicWewnętmnych, a nawot miałem parg razy ochote
/DJ jednak “staple z powodu,
twa Rady Ministraw. Wszystkie to zemiary musie
ie slgskim nie było kim
źe jego nadzwyczaj pozyteoznej roli w wojewodztw

.

az do końca istnienia
zastazpié. Z tej rapji pozostał na swym stanowisku

niezależnej Polski.,
at?

wśdztwa wołyńskiego ,' o prae”Drug? połowa czerwca zajał mi objazd woje

wazajaoej ludności ukraińskiej,

yyin

-

ń Polesie, ziemia
Od ózasu rozbioru Polski z końca funku Woły
ie starannie rusyfikowane, Po
nowogrśdzka 1 Wileńszczyzna były specjaln

spolitej Polskiej, mniej- |
przejął/ciu tych wojewśdztwa znowu w obrgb Rzeczypo
antagonizmu w stosunku do Polski.
szoŚn xespgaie ruskie nie
ała pewne uswiadomienie naro- £
Jedynie ludnosć ukraińska na hbłynlu przemawi
polityki, zeby Ją zwiazaé moce
dowe, wielo wymagała stosowania mnie;]?tnej
wyzej wojewodztwa z mniejszosniej z Eaśstwan. Pozostałe z wymienionych
XT

z

m
[(?Ś 5
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.
ciami białoruskimi, które prawie nie przeja
wiały odrzebnos/ei narodowej ,
były znacznie Zatwiejsze do zespolenia ich
z całym organizmem państwowym.
#: Do tego wystarczeły sprawiedliwe świadcze
nia ekonomicznej natury Igcznie
z reforma” rolnaŁi dzialalności?
powszechny
Przyjęcie Prezydenta przez ludność województwa
wołyńskiego było nadzwyczaj serdeczne, Wszędzie przed chatami wsi
były wystawione stoliki,
przykryte białym obrusikiem, na ktcśrych
znajdował sig chleb i 561. «boje
zaś gospodarze, stojąc przy stoliku kraniali
się z

godnos/ciai przejordZa-

jetcsznu Prezydentowi. Przed chatami WMG spotykałem,

.:::

bo zwykle byłe zebrana przy bremie tryumfalnej
, Postawionej przez miesz
kaścow wsi. Przy przejeździe przeź wioski 0233179
byłem zatrzymywany

5

przeciągu-1535; taśmę,/przez drogę, Jedyfxie po t?,
źeby mi wrgczyc par?
haftowanych rgcznikow. Raz zostałem zatrzymany
przez nth-119 dziewczynki ,
niedoroske, kto/re postawiły na drodze dużą
skźzynk? ze sztucznymi
kwiatemi, przyszły do samochody, pocałowały w
relke, a gdy pogłaskałen

je przyjaźnie Do głowach, wybiegła matka z chat
y i rzuciła mi sie wprost
na szyję/, pocałowalis/my sieL wzajemnie, bez zamienieni

a stowa, Ga¥a ta sce-

na odbyła

się wprost żywiołowo, świadczy: niezbicie o pravd
ziwvie serdecz-

nym odnoszeniu sieŻ ludności ulcrąiśslgiej Woły
nia do głoivy paxfstwa. Tyturu
Prezydenta nie rozumiano, wigs trumaczono im, że przy
jechał do nich Gar
, Polski,

ź

Przez cał? czas objazdu towarzyqa: mi w Semochodzi
e -jako gospodarz
tej m czsu/01 kraju wojewoda 3623051:

Sem pochodzgo z kresów Wschlodnich

Rzeczypospolitej, posiadaz głębsze wyczucie psychologi
i mniejszości
ukraińskiej. Ludność ta Wołynia wyróżniała się w sposó
b bardzo dodatni
od innych skupieś ruskich, wchodzaioych w sk¥ed Panstwa
„Polskiegomnlźa-

ności nieszczerej tu się prawie nie spotykało,
Zależnie od śtosunku do
»
niej władz polskich można było liczyć na prawd
z
ziwe; przyjm/n lub nieukry-

27%

.
i
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niechże, 311311132an z wrogoscił.

416
»

4g,

Polityką Józewskiego w pełni uznawałen, letora %legaa'a/lna zjednoczeniu wszystkich dęźeh gospodarczych i kulturalnych całej ludności mieszanej wojewo/dztwa. Jako hasło wojewody był patriotyzm

regionalny Wo-

Iynia, ktc‘ry mogł Si? doskonale mieścić w uczuciach szerszych dla całej
Rzeczypospolitej, UnikaX starannie podziału na zwarte ugrupowania nacjonalistyczne, ktśre musi aryby doprowadzić do ugg-łych starć pomigdzy
Sabal, utrudnia.-hłe wysoce wszelki postęp kulturalny w najszerszym tego
słowa znaczeniu, woteż wszystkie gospodarcze organizacje, jak kooperatywy ,:.
i spadziąnie były wspŚlne. Na pbaiedzeniach sejmikćw powiatowych i wo-

.

jewédzkich, z ktśrych na kilku byłem obecny, używano w naradach w najna-

’

turalniejszy sposób obydwśoh Jezykśw. organiz-zacja Śpiewackis w miasteczkach i miastach składały sie równiez z członkow obydwooh

Chory w pełnym swym składzie

narodowosci.

Śpiewały w niedziel? napr-zamian w kościo-

Yach i cerkwiach. Sem doznałem przyjemnego wrazenia, kiedy usłyszekem
w cerkwi "Boke coś Polskę" 1-"Jeszcze Polska" nie zginęła", odśpiewane
czystą polszczyzna? Raz, biorę/o udzież w podwieczorku, ludowym, urzezadzbnym na Świeźym powietrzu, byłem Świadkiem serdecznego wzajemnie stosunku
zebranych licznych przedsﬁawic’ieli obydwśoh narodowości. Paz-g cEŚi-Św
mieszanych śpiewała nam naprzemiaś rŚżne pieśni. polskie i ukraizsskie.
Lud wołyński, jest bardzo muzykalny, wie; przy ka'zdej uroczystości, na-

£ if;

wet najmniejszej, nie mogło niie obyć bez Śpievm.
Różni agitatorzy z Małopolski Wschodniej starali pig

przeciwdzia-

drag temu zgodnemu współżyciu obydwóch bratnich narada/w. Czyniono prśby
zakładania społdzielni wyłacznie ukrainskich i innych nacjonalistycznie

TS

nastrojonych organizac tj:, ale natrafiano tu przy pomocy wojewody na

:

skuteczny opt/m.

"

-
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w liceum i
Bardzo mike odnioslem wrażenie

innych instytucjach w Krze-

tradycje z czasow przedrozbiorowyoh.
mieścu, w Ktorym podtrzymano dawne
względzie stworzenie w Krzemiencu
' Fundacja Tadeusza Gzackiego , majaca na
ośrodka polskiej kultury,
Zastałem w

wiona.. , ,
została znowu przez zed ?olsłcl gzno

iatowskieQilrśzgmwęź-WL
liceum krzemienieckim Juliusza Pon

dyre*tox fundacji prowadził tu nadszego Ministra golnictwa, ktéry jako

natrafiłem na uroczystnsc xrzczania
zwyczaj plekna działalnośc. Wraśnie
Śmadectw maturalnych wychowaćeom
w tutejszym zakładzie przejawiała

a Mlodziez konczęca sw? nauk?
ym
specjalnie wysoki poziom pod każd

um należycie spełniali swe obowzględem, (ma?o dow/od,że kierownicy lice
ymi był pewien procent Ukrainwiązki. Każdy z maturzystom pomiedzy ktor
h
omu, zwracaja!) sie przewaznie do swyc
cŚw, przemawiel po otrzymaniu dypl

ych, przyrzekajac w dalszym swym
wyohowawcow w sXowach bardzo serdeczn
ytku Rzeczypospolitej. Te przemożyciu pracowac przede wszystkim dla poż

la

a, panujeéca w liceum krzemieniec
wienia swiadczyły niezbicie, Że atmosfer
kim, steXa na najwyzszym poziomie.
dzetem i inne instytucje funPozostajac parę dni w Krzemiencu zwio

(|

dając
o we mnie nadzwyczajne wrażenie,
dacji, Wszystko razem wywoływaX
ona
P
Polski i jej

potgznyoh uczuciach dla
dowŚd, że ta kieruje/xplekne dusze o

© 14

arodu,

1

szczałem ten cichy ośrodek kultuMusza sie przyznac„ źe z żalem opu

|

nich,
ry polskiej na Kresach Wschod
m z Wgłynia m/owuf mi wojewoda .ToPo pewnym czasie po powrocie moi

na ludnos- 23
ebywanie ?lowy Panstwa wywarko
zefeki, Ze dwg dwutygodniowe prz
wrażenie, uratwiajeżc znacznie jego h
ci wojewśdztwa nadzwyczajne dodatnie
14
i
i(
ce?
pra
dalszą
h
17
na
j
poznie
ieXa
natraf
kiego
rozumna działalnosc wojewody jozenb
V

?%??
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-przeciwdziałania

ze

strony

nacjonalistycznie

nastrojonych
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Polakśw. wzes-

polityka wojewody
cicielom wlikszych obszarow ziemskich nie podobała sie
w. włada
nieuwzglednianie przez niego ich protens Jl, do posiadanie
przywilei wobec mniejszosci ukrainskiej. Nie

byli w stanie zrozumleg

wościowo ludnośpożytku dla państwa zgodnego wspbłźycia mieszanej narodo

odzić nacjonalistyczci., Do pomocy ziemianom coraz wi ęcej zaczgło przych
nie nastrojone sędownictwo i prokuratoria. 0

Jézeﬂskiego jako

onigm do wojewody wyukreinofila, lekceważącego interesy polskie, Antag
oznej gm jego praiej wymienionych grup obywateli po szeregu lat poźyte
trudno mu bylo skucy rozpętał walk? z nim do tego stopnia, że juz nadal
owaniem prokutecznie łagodne podrazmema, wywołane nietaktownym postgp
wojewody, Wreszcie
ratorii w stosunku do wybitmiejszych wsplylpracovnikow
tekie rozmiary, że
zmagania nacjonalistśw polskich i wojewody przybreły
msci. ”&&&
Juz dalej nie mogło byc mowy 0 jakiejs konsolidujacej miałaę

skiego alo w koncu
czas podtrzjmywałem jeszcze kierunek polityczny Jozeﬂ
y jest mocniejszy
przysześłen do przekonania, że zywioł nacjonalistyczn
stosunki na Wołyniu,
od stosunkowo małej grupy, ktéralvmikajgzo grgbiuj w

W drugiej połowie
podtrzymywała kierunek pracy wo jewody Jćząc'skiego.
m zgod? na prze1938 raku)x WWO—Wwymzn
niesienie go

dzia
do wojewédztwa rdzennie polskiego/Ę W gen sposob madra

: została
łalnoś/G'Jego w stosunku do mniejszosci ukrainskie

nadal znacz-

stwa, nie mogźcego
nie osłabiona pod wpływem pol&kiej czgaci spoleoze/n
jeszcze zrozumieć potrzeby prowadzenia

lmnsolidujzłcej polityki,

Jozequiegp, chociaz
W każdym razie dziesiecioletnia praca wojewody
a na Woiyniu znacznie
przez niego juz dalej nie prowadzona] pozostawik
obywateli, daje? “01:20:13?Zaawansowane stosunki zgodnego wepćmzial/ania
tego skuteczna obrona
cy przykład do naśladowania przez innych. Oprśoz
2 CHP

i
i
i
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dłuższy okres czasu dostżpu demagogś
w z Małopolski Wschodniej
pozwoliła polskim czynnikom administ
racyjnym zorganizowac; Tatwiej Życi
e
gospodarcze tej czźsci kraju, nie bedZac nar
ażonym. na ci?
przez

gł'e, utrudniej;—

ce prace, tarcia nacjonalistyczne?
%>

Drugazpołewalipca 12929 r. zśjgł mi
objazd Małopolski Zachodniej

aż po Przeworsk,

jej krańca wschodniego, Prowadzi
ły mnie przeważnie

organizacje Małopolskiego Towarzystwa
Rolniczego, więc najwięcej czasu
było poświęcone na wejście w kontakt
z ludności; wiejskg. Podróż nasza
odbywająca się, jak zwykle, samochod
ami, pozwalała na docieranie do
wszystkich ważniejszych miejscowości
tej czas/ci kraju, Dzięki starannie
przygotowanemu programowi mojej podr
óży zdołalem zwiedzić przeszło
20 mi ejscowości Z paro@odzinnym zatr
zymaniem się w kaźdej, nie liczźac
wielkiej nos/ci innych, po drodze zwie
dzanych, na ktśre możn; było
!
przeznaczyo/ Juź tylko krŚtkie chwile,
Wszzedzie spotykała %duz'a serdez t
nos/«Ś ludnos/oi.
i
interesując się kultura rolnicza w cały
m kraju, mogłem stwierdzic„
że najwyżej Stoi pod tym względem powi
at bielski, znajdujęcy Sie na samym zachodzie Małopolski, Na specjaln
ie urzsdzonej wystawie rolniczej
tego powiatu mogłem ogladać ni? tylk
o piękne

okazy hodowlane, niet i

wykresy poparte referatami, świadczżme
o wysokim poziomie organizacji
i rozwoju życia godpodarczego wsi, Przy
tej sposobności witota Prezydenta liczna 1udnos/zé powiatu tradycyj
nymi doźynkami.
Po zakon/czeniu objazdu Małopolski Zachodni
ej odbył siee z mojej
inicjatywy raut na Zamku Wawelskim w Krak
owie, na ktŚry zostało zaproszonych z tej czssci Kraju przeszło
łooo przedstawicieli rolnictwa,
Zapewne pierwszy to raz prastare mury
Zamku Krślowskiego goa/oily tak

ger

"up.

-

rzesze

ludu wiejskiego.

.

liczne

1

checkie kontusze,

*
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Stroje uroczyste,

jak

fraki

i

staroszla-

ginęły wprost w wielkiej masie różnorodnych stroi lu-

dowych. %zystko razem wytwarzało nie tylko dla oka przepiękny obraz,
sle i dla wyczucia głębszej

jego treści.

Po przejściu wszystkich sal zapełnionych

gośc/mi usiadłem w jednej

i tem prowadziłem rozmowy z przysmoagazcyml się do mnie obywatelami i
obywatelkami,

z gospodarzy małorolnych,

swe wrazenie)Ś powiedział mi,

chcac widocznie uzasadnlc

że sie dziwi, fe jestem szczerym dmokratg,

bo przeciez przebywałem tak długo w Szwajcarii, Musiałem mu jednak odpowiedzieć ze zanim przyjechałem do Szwajcarii, Juz przed tym żywika
bardzo gel-elce uczucie dla ludu polskiego, najliczniejszej warstwy
od rozwoju której pod wzgledem materialnym i kulturalnym przyszłosc Polvt

poski zalezy. A po przybyciu do Szwajcarii mo:) nostro; demokratyczny

zwolir oceni/c nalezycie piękno i kultura narodśw szwajcarskich, zespo-

lonych waspolnyoh uczuciach patriotycznych dia swego Kraju,
uczestnicy krakowskiej uroczystosul mowili mi poźniej o swych
gł./słono): wrazeniach, ktŚrych doznali na wspaniałym wawelskim raucie lu-

-

dowym,
%>
i

W drugiej połowie wrzesnia 1929 r. udaXem 51% na objazd Wojtewodz-

ka- if
twa MpwogrŚdzkiego. Przy tej sposobności wziżłem udział z w pośńigceniu
mienia wegielnego bursy prawosławnej gimnazjum w Nowogrodku, Bi skup
prawosławny brał udział w tej uroczystości, a doskoneły cho/r młodziezy
bi storuskie} uświetni? alla swymi śpiewami Tego samego dnia ludnosc

bliskoświt ara Prezydenta dozynkami urzadzonymi w malowniczym miejscu w
tej
ci miasta. Ghor białoruski z wkasnej inicjatywy brał udział i w
uroczystości z pięknymi pieśniami polskimi,

,

w podrozy Samochodowej towarzyszył mi wojewoda Beczkowicz; ktory

q

Sl

EX
594

= 100%»
informowal

we stosunkach miejscowych. W pewnej chwili zapowiedział,

że Wkra/tee będziemy przejeźdźali przez wies/, w kto/rej wyjątkowo nie mo- ,)
łamy sig spodziewać przyjaznego powitania, Wieś ta pod wpływem propagan«dy bolszewickiej została

wciggniżta do organizacji rewolucyjnej, zwa-

nej Hurtkami, Władze zaś bezpiecześstwa były zmuszone pozbawić wolności
kilku mieszkaścow tej wsi, Jakież było zdziwienie wojewody, kiedy zbli-

23,120 się do niej ujrzał bram; tryumfalng, zbudowanż przez mieszkagcoiw,
a obok niej oczekujacy tzum ludzi, Trzeba był wiec zatrzymac, się przed
bramaz, przyjac; organami chleb i sol 1 wsxucheeﬁﬂednego ze starszych
mieszkancow

rzemowienia, ktśre okazało sie pod kazm wzglgdem lojal-

ne i przyjazne.

f

Zupełnie niespodziewane to wydarzenie wyłaśnił mi pśźniej wo jewoda
Beczkowicz, że widocznie wieś ta nie mogła nie ulec psychicznemu nastroa
jowi całej ludno Ści wo jewodztwa, ktŚre od miesięce, przygotowujgo sit;
do godnego przyjęcia glow Państwa, pozostawała w specjalnie uroczystym |/

nastroju,

--

Ziemia Nowogrśdzka, pełna pamialtek po naszym wielkim wieszczu
Adamie Mickiewiczu, sprawiała na mnie duże wrażenie, Pokazywano mi metrykeL chrztu poety, zwiedzałem, pal-_]: w Tuhanowiczach, Świte/z, a Hamlet
Zaścianki szlacheckie, które w "Panu Tadeuszu" zostały tak artystycz~
nie upamiątnione. W jednym z zas’ciankéw urządzono wystaw; dyplomśw
szlacheckich, na których były umieszczone wielkie pieczecie krŚlewskie.
erohowwam z pokolenia na pokolenie z wielkim pietyzmexxb A

Bid? w Nieświeźu udałem sie? do najbliższej straźnicy Korpusu
Ochrony Pogranicza, gdzie zahocowsłem, Przed stworzeniem tej organizacji
£ nawiedzane
a JACGE wschodnie pogranicze byłb wcięz
przez

bandy do-

592]
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brze zorganizowane, kto/re przechodząc granicę, napedami rebunkowymi wcigź
zagrażal'y mieniu i bezpieczeństwu ludności w pasie granicznym, Dopiero
po stworzeniu specjalnego korpusu wojskowego nastapi/I Spokśj na całym
wschodnim kraxŚcu Rzeczypospolitej, Nic więc dziwnego , że umiejętne i
energiczna dzialafnos/t/z Korpusu Ochrony Pogranicza zdobyła w całym kraju
wielkei popularnosc, a ludnoso najdalej posunletyoh kresow wschodnich
czuła

wdz1ecznośc dla swych obroncow i opiekunow, ktorzy oprocz pex~

nienia swych obow1azzkovp pełnili na swym terenie wy‘datng dzialalnosc kul-›
turalną Musze sie przyznać, ze miałem duża przyjamnoéé zetknięcia sig
z dzielnymi zoa’nierzemlx ktŚx-zy pomimo pokojowego czasu/musieli bez
ustanku ozuwaś i nieraz narazao swe zycie.

&

Uniwersytet Stefana Batorego w.Wilnie obchodził

10-go października

1929 r. 350-letni jubileusz swego istnienia, Uroczystps’é, w ktcśrej braTen udzieX Wazem z Marszałkiem Fiłsudskim/wypadła bardzo okazale, chzy4a ona dwa drogie nem imiona :

Wszechnicy, krśla Stefana

Batorego i jej Odnowiciela Naczelnika Rzeczypospolitej, J'Śzefa Piisudskiego, Pi/sudski otaczał specjalne; opieką powa/fan; na nowo do zycia
przez siebie uczelnie wilenska, ktŚra nie była czynna okoXo 90 lat pod
panowaniem rosyjskim. Wszechnica ta posiadała wielkie tradycje wycho-

wawcze, Wydała duzy Zastep znakomitych mezow, pami2dzy ktorymi znajdował
się' i Adem Mickiewicz, Piłsudski podczas kilkoletniej swej bezczynnosci
ganstwowej całą swapensję/pomimo duzych trudności materialnych;ego
z utrzymaniem domu, przesyłał uniwersytetowi
71%”

wileuskiemu.

Przeszłb dwa tygodnie czerwca 1930 r,. przeznaczył/em na objazd wo-

jawédztwa wileśskiego. Ziemia ta była nie tylko dla PiXsudskiego droga.
/
czułem specjalny senJa rowniez, chociaż się tam nie wychowywałem,

ź

tyment

do

niej.

Wydała

ona wielu wybitnych

£03

|

* 108»

patriotéw polskich, Potgdze

najpięźcniejszych uczuć ludności Kresśw pc/ńnocno-wschodnich Zadna inna
część kraju nie była w stanie Goro/mag. Z tych względśw twierdzikem,
Że obywatele tej ziemi posiadajż najwyższa; kultur; duchową w Polsce,
ciał ich kultura materialna

cho-

była w znacznym opo/Śnieniu w stosunku do

innych części kraju. Samo miasto Wilno wyroźniało sia z pomiędzy innych

miest polskich Ewę atmosfera, spx—237391325; ducpuwemu rozwojowi ,
W moich ta podróżach smnochodgęycłhAtŚWzył mi przez ceły czas
wojewoda Władyslaw Raczkiewicz, ktśry z najwi eLkszaZ obiektywności? infor-

mował mnie o stanie i stosunkach swego obszernego gospodarstwa,

Naocz-

nie stwierdziłem, że przejawia sie; tu dynamika, którę bedzie mogła ›zapew—
ni/c ciagle zmniejszające siezopśźnienia w mzuoju gospodarczym

:*

wol-fee

zachodnich czę/ści Polski.
Stosunek wojewody do obywateli i odwrotnie sprawiał bardzo przyjemne |.
wrażenie, Był on ›naceohowany wyjatkowo mocnymi uczuciami wzajemnymi ,
Z racji przejawiania się tu pigknych mazut/› i mnie było dobrze wax-50
ludnos/oi najukochaśszej ziemi Jśzefa Pixsudskiego,
W drugim tygodniu sierpnia 1920 r. wypadXa mi podzéé do Estonii jako
#7

rewizyta Naczelnika Państwa pr. Strandmanća, kto/ry był przyjmowany oficjalnie w lutym tego semego

z Gdyni na

roku w Polsce, Podróż odbyza 512 drogéZ morska

m "Polonia"

przy towarzy

piu ggg-%%% wo jennnych,

¢

Minister Spraw gagranicznyoh August ZalesQer również udział w tej
podrśźy.

Przyjęcie w TaJAlnie było nadzwyczaj serdeczne. MŚwiono nem,ze przy-

33019

króla szwedzkiego było mniej okazałe, Delegacj@ wszystkich pu-

ków zjechalM

do wtusik stolicy, żeby defilowaś przed Prezydentem Zaprzy-

|

minionego państwa. Również delegacje wszystkich gmin kraju brały udzisk i d

=- [09 -

a

7
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wsze czasy

wdzigczlwsc narodu polskiego.

,.
Uroczystość odslonizoia pomnika w Poznaniu odbyła 312 bardzo godnie
Pani;
hamomhzujźc w zupełności z uczuciami yfarodu i powagi-chwili.
drog? nam
Wilson honorowałem przez cały czas jej pobytu w Polsce jako

osobę/.

-*

>
CH;

klaśzW połowie sierpnia 1932 r. udet en sięz na 550 letni jubileusz
kto/ry
toru częstochowskiego. Zastałem tam przynajmniej 150.000 ludu,
przybył z róznych stron

Polski w hożdzie dla cudownego obrazu Matki

RP
(t

Boskiej, Królowej Korony Polskiej,
Uroczysta Msza św. odbyła się]; na zewnątrz kos/ciała, na wałach
wypokniała
klasztornych, niegdyś obronnych, a na dole viielka przestrzen/1
Kazanie wygłbzwarta masa pgicnikow, pogrżzana w głębokiej modlitwie,

sił/Ksiadz $lekup Kubina, który w prostych i szczeżych

słowach najlepiąj

do sero rzeszy zebranych, słuchajacych go w najwyzszym skupieniu.
W spiewaoh podczas Mszy Sw., dyrygowanych przez jednego z
braX udzial wielotysigczny tium. Nastrój ludności

zakonnikow

a

był tak mocny w swych "

e, że
uczuciach religijnych i tek potę/znie uzewneLtrzniaI sig w Śpiewi
}

ś. W czasie zaś
kazdy z obecnycjj, nawet mnie;] wrazliwy, musiał mu tile'ga

okalającym4
procesji z cudownym obrazem Matki Boskiej, niesionym na wale
5

e. Spiewy
kosciśat, uzewnetrznienie uczuc; religijnych byXo najmocniejsz
Mowiono mi,
t/umu były wciaz przerywandserdecznym szlochem niewiast.

| 4

qhowy na uroźe grupa mlodziezy francuskiej, ktśra przybyłe do ngsto
tym ni edo znawanyi,
czystosc Jubileuszowę, była pod wrazenie? nigdy przed
religijnych
Nie było to dziwne, bo na Zachodzie tek poteznych uczuc

nie mozna było spotykac.
W parę, dni po powrocie z czźstochowy doznałem wielkiego ciosu :

;
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Małz'onka moja Michalina, ktora przez przeszło 40 lat dzieliła ze muzza los
w najwyższej

harmonii, zakox/xozyla swe bardzo godne Życie w Spale @ntw

18 sierpnisy 1952.

Chateau - d'Oex, 10.1, 1955.
Szwnycana..
Rozdzial IKIWspomnien przepisany zostal z oryginełu, pisanego
odręLoznie przez Małżonka mego, Prezydenta Ignacego Moscickiego.
Na tym urywajapsis, "Wspomnienia", - 0.12sz stan zdrowia, ktśrego
pogorszenie nastapiło w 1943 roku, nie pozwoliło Prezydentowi dalej kon'tynuować pracy, pomimo usilnych prosb najblizszych Cierpienia fizyczne
były tak wielkie, _ze Prezydent w pewnej chwili wyraził 812, że

“chorowac

+ pisać jednoozésnie nie jest w stanie?, fyXa to praca ponad sizy, utrud-

ak

niona przytym niezmiernie brakiem wszelkiego materiału dokumentacy jnego,

[

po za niewielka ilością egzemplarzy "Monitora", zdobyte@o w poselstwi<"

;

w Bernie, Wszystko pisane byXo z pamiici.

(-) Marya Mościcka

hd

