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napisanę po pierwszym chrzcie wojennym oddziału le-

(aaa-1.1 ten na rozkaz Komendanta Pizsudskiegoﬁmzekroouyl 6-go

sierpnia 1914 roku granicę państwa rosyjskiego.

3,
We Lwowie pozostałem zupełnie osamotniony, gdyż cała rodzina moja
wyjechała na ferie letnie do Królestwa Polskiego. Miała duże trudności
w dalszym pozostawaniu na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Jako obywateli austriackich, chciano ich zesłać na Syberię. Jedśnle dvoje najStarszych, urodzonych w

posiadszo Porszporty państwa sprzymierzone

go z Rosję,
Najstarszy Syn Michał, nie chogo tPacić czasu, pracował w warszawskim
laboratorium bakteriologicznym,należęcym do kuzyna mojej małżonki, dr,
Serkowskiego.

z

Nadszedł dzień 3 września, w którym wielkie masy wojska rosyjskie~
go vkroczyły do Lwowa.

|

Gzęćć kolegów moich s politechniki opuścika to miasto przed samą
invuazję rosyjską, udając cię na zachód, Ja pozostałem na miejscu. Chodsito mi o to, aby rodzinę moją, gdy wróc do Tarowa,nie pozostawić bez opieki

+

i bez środków do Śycia, Miałem trivia”: nadzieję,że po tak długim czasie.
. /
Gd chwili emigracji mojej s pod sabom rosyjekiego i w chaosie wojennym,
polityczne czymmiki rosyjskie zapomną o mnie,
A jednak pozostanie moje we Iwowie było bardzo ryzykowne. Wszak
wszystkie rosyjskie plecówki dyplomatyczne i konsulsyne miały ksżęgi
ewidencyjne, obejumjące poszukiwanych przestępców politycgny@: . Książką
taką pokazano mi zagranicę, ByXo tam i moje naztŚsko,a

niego parę

zdań w języku rosyjskim: "Pięknego wsronhąaMąĘQĄ ”Asmusa”
Spokoj-

ny. Obwiniony o udział w zamachu borbowym
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Po wkroczeniu za wo
jskiem władz polity
cznych do Lwowa, doko
nano aresztowań szeregu osób
,które konsul rosyjs
ki miał zanotowane.
Mnie tam nie
było, bo gdy przyjech
ałem ze Szwajcarii
i jako profesor i ob
ywatel Szwaj~
carski nie budzitem
podejrzeń, Z tego te
ż Powodu,nie zajrza
no Sapewne do
ewidencji przestępców
politycznych,

Odzyskać zdrowia, Ca
ły jednak Mój wysiłe
k i trud,który trwa
ł Omal. przeg
całę noc, okazał się
daremny, Niewiasta
z Małymi dziećmi mm
siała pozos tac
we Lwowie, bo niepod
obieństwem było um
ieścić 36 w którymś
z wagonów pooig~
gow owakues yjanzdob
ywanych

z największą bezwzglę
dnością Przez uchodź-

W listopadzie doczek
ałem Bię wreszcie Po
wrotu do domu mnłżon
ki mojej
z trojgiem dzieci, Ro
dzina'przyjechałn do
Lwowa powozem mojego
młodszego
brata Imdvika, który
£OSPOdarował w majątk
u Pod Włodzimierzem,
Najstarszy
tyn Michał, któremu ko
nsul angielski w Wars
zawie Odmówił przedł
użenia pasg=
portu,udaZ sig ma moją
poradą do Fijowa,gasie
ursg dowaZ kensul angi
elski,
odnoszący Się w przeci
wieństwie do WarSzaws
kiego bardzo Drzyjaźn
ie do Po~
lakowe
~~ W Kijowie dostał
sig Micha do Ins ty tutu
bakteriologicznego. Gdy
zoStałą saprovwadzona ob
owiązkową służba wojs
ka w Wielkiej Brytanii
dwudzie=
Btoletni syn méJ stań
ąż przed dwoma al torn
atywami ~ wyjazd3 de
Anglii lub
wStąpienia do rosyjski
ego wojska, Wybrał dr
ugę, Po gdendx
bakte~
rioclogiczmego, preyds
iclono Eo do badań pr
zypadków Wal'hhﬁ
amm

~~

wh,
która wówczas w Kijowi
e graSowała, Po wykona
niu okeżo tySiuca anal
ech. w
końcu 1915 r.mianowan
o go zrasu ZASłęDCO,A
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mh N

gu

»
Wix

/

wf t

?

wa

Nati,

a

bakteriologicznego rosyjskiego Czersonego

szyżałw stopniu kapitana. Jakiś

gzas staż ze ewoim pociągiem w Mcnasterzyskach i Buezaczu niedaleko Lwowa,
Podczas inwazji rosyjskiej warunki materialne mojej rodziny były
bardzo trudne, Zostałem odcięty od władz austriackich, straciłem tym samym
pobory profesorskie,a razerwa, przywieziona ze Szwajcarii, już się wyczerpa
ła. Ale i tym razem szczęście mmie nie opuściło.
Dyrektor zakładów elektrycznych miasta, Józef Tomicki, otrzymał pozwo~
lenie na wyjazd do Kijowa,gdzie spotkał się z dr.Borowskim, Rozmowa z nim
zeszła na temat trudnogo położenia profesorów pozostałych we Lwowie pod.
okupację rosyjską. Wówcząc maXżonka Borowskiego,która miała równieś wyk»
;gtałoanie lekarskie, przypomniała sobie,żć jest dłuzłunnką moją. W marrr;

Anahi,: ostatnim okresie jęj nmdiéwvszmjoarskioh pomogałem jej mate-Ś;
rialnie, 0 czym oczywiście, jek w innych podobnych przypadkach, później nie
myślałem. Ale dr.norąwaka miała wszystko dokżadnie zapisane; według zapis= /
ków tych pomoc moja wyrażała ię dość Znaczną sumkg, Kasa moja została “Q
datnie zasilona.

;

Pola‘tym zjayił się pewnego dnia u.unie niejaki Rahman. dyrektor
wielkiej gorzelni w Sutiskach nad Enhemrw powiecie Winnickimg Nieścisło—
lem jej był b@ren kurlandzki, ożenieny z kom$@h%ę-ze ofer wpływowych. 'Miaz
on zamiar zbudować fabrykę technicznego chloroformu z alkoholu produkcji
sutiskiej, Potrzebny chlor do wytwarzania chloroform miał zamiar dostarczać za pomocą elakﬁoliay so 14 kuchennej, cło iaż bowiem wykorzystać 6utiś»

kę elektrownię, opartą o energię wodną. Nie moggo znaleźć w Rosji nikogo,
kto mógłby się payed roswigzania tego zédmiamunechat do mmie,bo pe- f
wiedziano mas jodynie prof,Mościcki, .o ile nie wyjecha% me Lwowa, byłby
w stanie zamierzoną wytwórnię wybudować.

®

Główną przyczyną braku odpowiednich specje]istów w Rosji był fakt, żo

9
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elektrochemia
wschodzie

106,
techniczna, była podówrzas

Europy.

Wszak katedra moja
nie miałą swojego

wet na politechnice

moję, uwarunkowalem
wyrobieniem dla

wyjazd do Sutisk, dla
zorientowania się

zapewnienia możności
mojego
montażu urządzeń

w

tamtejszych

tam przebywania PP2©Z
Czas

mnie

zezwolenia

warunkach, oraz

dłuższy, podczas

£sbryc znych,

Dyrektor Kochański, Przewidując
pisma polecające do
władz

to, przywiósł

wojskowych we

Powiednie papiery,

.

odpowiednika na~

wiedeńskiej,

Ewentualną zgodę
na

jeszcze mało znaną
naukę na

z

sobg dosta teczne

Lwśwxe, nby uzyskać dla mnie
od-

W Sutiskech zastatem baronową,
której Mgś w stopniu generała
znaje
dował się na froncie w sztabie
BraSiłowa, Pesnomocnym opiekunem
całego
majątku był emerytowany obe
rpoliemajster Moskwy, Nię
więc dziwnego, że
protekcja dla uzyskania
potrzóbnych mi zezwoleń
była aż nadto WyS tarce zajaca.
Po zbadaniu sutiskic
(
h warunków i Pozporzą
dzalnych budynków, któr
e
można było dla wytwór
ni déstouowaé, poje chal
i6my do powiatowego in
actWinnicy, żeby tam um
ow; Podpisać. Zażąda
żem 2000. Publi Zali
czki; poza!
miano mi wypłacić PO
dostarczeniu projektu
instalacj i M319 50
00 rulLli,
m trzecie po wykońc
zeniu i Uruchomieniu
fabryki,
1
Przy tej Sposobności
pojechałem do KiJowa
,celem Odwiedzenia
tam
moigh znajomych, Z
polskiej kolonii ki
jnvmkiaj Zas taże

mie ZaBkoczyła
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Znaczna część
Polonii
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m Bytuację, którą

OdnoSiła Się

do Rosji,

jako do przySSkej sbawieielki
Poleki, Wiara w Ro
sję była tu tak Po
wszechna, że nie mo
głem się
od wypowiedzenia w
mocnym i Zdec ydow
anym tonie Swycjy,
uweg krytycznych,
Cisza, jaka Zaległ
a po moim przemó
wi
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mąu, wskazywała, że
Silne moje słowa
nie trafiły do PP
zekonanią zebranyc
h „ ”łał—mt- nawe
wyStępu,bo był on
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niebezpieczny, Wi
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towarzystwie żadnego niecbliczalnego

fanatyka,bowiem nie
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nastąpiła; po

mojej wizycie w Kijowie żadne nieprzyjemne dla mnie konsekwene je,
Do domu wróciłem z pokaźną zalfczkę,która umożliwiła mi ponieść
pewne koszty, związane z projektowaniem fabryki, zspowniła na dłuższy czas
srodki materialne dla utrzymania rodziny i pozwoliła jeszcze udzielić
pomocy potrzebującym kolegom,
Gdy już projoktowanie zakładu przemysłowego zostało ukończone zawiadomikem o tym dyrektora gorzelni sutiskiej.
Przyjechał do Lwowa, kęcz nie zdążył jeszcze zorientować się dobrze
w przedstawionej mu pracy,kiedy już nazajutrz,zmmszony był wracać pośpiosznie do domu, Rosjenie zarządzili ewakuację. Kontrofensywa wojsk
państw centralnych pod Gorlieami,rozwijajęca się druzgocgco dla armii
rosyjskiej,była powodem nagłej zmiany nastrojów także we Lwowie.
Ostatnia noc przed wkroczeniem wojsk austro-węgierskich do miasta,
spędzali jego mieszkańcy w wielce panicznym nastroju. Ulice były puste
a na wszystkich balkonach kamienie czuwali mężczyźni, obawiając się naqe dów rabunkowych cofajęcych się oddziałów rosyjskich, Podczas tego czuwania rozmowa odbywała się z balkonów kamienic,a pamika ludności doszła
do ostatecznych granic,kiedy zaczął dochodzić miesamowity jęk z dzielni- ,
cy Żydowskiej, oddalonej przecież od nas 0 jakieś półtora kilometra, ByZem również przygotowany do stanowczej obrony,.
AMastriacy,otrzymawszy tak niepokojące relacje ze Lwowa, przyśpieszy11 wkroczenie kawalerii do miasta dl ochrony życia i mienia ludności.
Później wyjaśniko się żo jęki w dzielnicy 4ydowskiej nie były uzasadnione. Dowódca oddziałów, oszaniajęcych odwrót wojska rosyjskiżego,przyzwolty
człowiek, zarzędził wszystko, aby nie dopuścić do grabieży w mieście;

opuścił Lwów w ostatniej chwili przed wkroczęnięm wbjska

mo

If miastach prowincjonalnych nie pPzeszcdi
tak

spokojnie.

Nioma]

odurot wojaka rosyjskiego

vszędzie rabowano mienie,a

gdzieniegdzie robiono

nawet krwawe pogromy,
Wczesnym rankiem wkroczyła kawaleria
przeważali

żołnierze narodowości polskiej.

austriacka, w której
Pierwszy raz byłem

szeregach

Świadkiem

tak niezwykłego entuzjazmu ludności, nastroju - wprost his terye mego.
W kilka dni później,w lipeu 1916 roku, syn mój Józef,który właśnie
ukończył 17 lat, zaciągnął się do legionów Piłsudskiego, W ślad za nim w
rok później opuścił dom rodziców najmłodszy syn Franciszek,
#2

Na politechnice,nie można było podejmować Żadnych czynność i, budynek

był bowiem zajęty przez

wojskowy. Wobec tego,pojechałem do Krako-

wa, Zaproszony przez profesora wyższej szkoły przemysłowej Stefana Ossow-

skiesoAl którym przyjaźniłem się od czasu jego pobytu we Fryburga.
Ossowski, po ukończeniu politechniki lwowskiej,odbywał wo Fryburgu
praktykę mechaniczną, przy budowie turbin wodnych, Po odparciu z Galicji
wojsk rosyjskich, staż się enorgicznym inicjatorem sprawy budowy fabryki
związków azotowych, mając na uwadze moje metody, Przy pomocy dyrektora galicyjskiego Banku Krajowego, SteczkowsklegoĄhdało ma sic doprowadzić do
sfinansowania tej budowy, Miała to być fabryka azotanu amanu, przeznac zone«
go jako nawóz azotowy dla rolnictwa w Małopolsce.
Oprócz metody kwasu azotowego,8tosowanej w fabryce w Chippis, miałą
tu zastosowanie też drugą metoda dla produkcji zwięzków ejamkowych, Z wyprodukowanych zaó cjanków mieło się otrzymać amoniak, który w połączeni
u
z kwasem azotowym,

tworzył ostateczny produkt. nawozowy,

Po przyjęciu inicjatywy Ossowakiego,przystępikem bezzużecznie
do
projektowania zakładu przemysłowego, obejmującego elektrown
ię i dwie fabry
ki,pracujące równoległe, Fabryki Związków cj ankow
ych m26 budowano fotych-
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634
306,
Czas

w dużej

Skali,

byłaby to

zatem pierwsza wytwórnia
cjanków ne

świe-

cie, podług metody elektrotermicznej,
Projektowanie swoje rozpocząłem
w Krakowie,
ną pozostawały nadal

mieć

zakłady,

do dyspozycji gaz

węglowodór,

wyczerpią.

Dka

w

miejsce,

gdzie

febrykacji c janków byłoby
najkorzystniej

ziemmy,

bo surowce

dla

niej

stanowiły azot i
Dotychczasowe

w Małopolsce nie dawały jednak
powności,czy Się

Trzeba więc było budować

do produkcji pobicrać
worzno,

trzeba b;yko ustalić

najekonomiczniejszy w postaci
gazowo),

gazu ziemego

córkę Hele -

wo Lwowie,

Jednocześnie z projektowaniem,
miały by stanąć

żona zaś z

cłektrownię

źródła

szybko nie

w Zagłębiu węglowym,

w postaci ciekłej.

a

Wybór jedź na Ja-

bliskosci. ówczesnej granicy niemieckiej,
gdzie istniały kupal-

nie węgla,
Po kilku latach, . okazało sig, że gaz ziemny
znajdował się w Małopolsce w. bardzo dużych ilościach. Nie mogł
em odżałować, że nie zbliżyłem
się z fabryką do źródeł gazu,bo zapewnił
oby to najlepsze warunki dla
produkcji ojanków, :

Projektowanie dwóch fabrykxt

od@bywało Się w szybkim tem

. pie i bez przeszkód, Inżyniera ”mag
ma miałemlpoao'bnośc poznać
bliżej jako mpéhranawnﬁm przed wojne
«&n-me, vydontaaem z igaianóv.
Z budowg gmachów, prowadzonych w własnym
Zarządzie też nie było kłopotu.
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Dopiero dostarczenie aparatury 1 maszym
w czasię wojny Rastręczało> duża
trudności, które spowodowały znaczne opóź
nienie w uruchomieniu zakładu,
Władze niemieckie celowo nie pozwależy
wwqué z Niemiec zamówienych maszyn, przeznaczenych dla elektrowni jawo
rznickiej, Niemcy bowiem rozbude- › |}
wali dlą potrzeb wojennych olbrzymie
fabryki związków azotowych, uważali
''"
Zatem tworzenie Sakłodów konkurencyjnych w Mazopolece, są niepożądane,
,

POE

„.(—;;) «.w
*** HWS:
ś

te przyczyny sprawiły, że uruchomienie zakładów mastępiło dopiero w wolce.
#
y' Foghvsbuaowie fabryki kwasu azotowego nic mogłem natrafić na Zadne nies
podzianki,mając za sobą duże doświadczenie nabyte w Szwajcarii. Nowością
był jedynie typ pieca eloktrycznego,opracowany przez mnie jeszcze w Szwajcarii w skali leboratoryjnej,hędący czwartym opatentowanym piecem z wirującym promieniem mojego pomysłu, Sprawa natomiast metody cjsnkowej, stoBowanej po raz pierwszy w skali fabrycznej,wymagała
większych zachodów.
Ale i te trudności gdełałem opanować i osięgnęć
zupełnie zadowala jące
wyniki,
Była to pierwsza elektrotechniczną fabryka cjanków
na świecie, a

\;.

sposób fabrykacji nie tylko górował nad inny
mi wówczas stosowanymi metedami produkcji cjanków,mle i do dnia dzisiejsze
go nie stracił swego prio _
"zetoye
->
dujęcego znaczenia, Tymczasem metoda moją PPodukcji
kwasu azotowego pozostała w tyle wobec nowego sposobu więzania azotu,
opractowanoego technics ..
nie w jednej z wielkich firm niemieckich.
W trakcie wyczekiwania ma dostawy Maszyn, byłem
zajęty we Iwowie,
gdzie Stworzyłem inaltymt twórczej pracy pod nazwą
"Metan"; mogłem w nim

szkolić młode pokolenie w opracowywaniu nowych meted.Do
współpracy geprosiłem dr.](azimlex-zaa Klinga, docenta chemii na uniwersyte
cie Jvewskim,
który później został profesor-51563110 mogę tu mie wsper
mieć o współpracy
inżyniera chemii Wacława Leśniańskiego,który po młoże
niu egzaminu dokto

r |/ |

skie go, został równieź profesorem politechniki we Lwowi
e. 27.
Powołany de Życia instytut,nie majgo Żadnych subwe
neji,musiał się
utrzymywać z własnej pracy twórczej, sprzedając
Swoje patentowe nowości,

Trzeba było więc wybierać zadania,po rozwięza
niu których, otrzymywało
Się realne podstawy do ich finansowanie.

Wiadomym było,że w czasie wojennym pra
ca w dziale naftowym miałą
14
S-

120.
wielkie szanse powodzenia;

wego doskonałą konjunkturę,.

wojna

tworzyła bowiem dla przemysłu

(hafto-
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ByXo zalem rzoczę celowy, dla nowopowstazego instytutu, brać tomaty
z tej dziedziny przemysłu. Był to dla mnie zupoknie nowy dział nauki
techniczne}, ktory opancualom w bardzo krotrim czasie.
Zares na welyplo udazo mi się usunęć jedną z największych bolę~
ezok galicyjskiego przemyszu mftowego, ktore powodovala &traty ropy
naftowej,wynoszące tymiąco cystern, Wdzieranie Się wody,

a =Łaściwie

solanki, pod dużym ciśnieniem do podziemnych pół naftowych tworzyło emil»
sję, posuniętą dalcko w swej dyspercji, KEmulaji takiej nie można było
puszczać do Furociągów,bo wóweSnS zanieszyszczało Się nią całę produkcię, Ropa taka,w postaci emulsji,przy dalszej przeróbee jej w rafineriach sprawiałsby trudności powodujące znaczne zwiękozenie kosztów produkcji, Całę więc emulsję wpuszczano do rzeki,której woda ulegała przez
to zanieczyszczeniu,

%

Czynniki rzędowe ńie mogły tego stanu rzeczy tolerować i wysunęły
propozycją twarzonia wiolkich stawów zwanych Zapeoskami i przeznaczanych,
do zatrzymywania w nich emulsji; wyasygnowano nawet odpowiednią dotację
na ich budowę. Zbioredki te szybko 62ę jednak zapezniały i nie wiadomo
było co dalej ezynić.
Zagadnienie tągznalasło siq równień na warsztacie pracy naszego
instytutu. Przyskao nam butelk; z emulsję, Zapraszając mans do wayółnrmy

nad usunięciem tej plegi,
W drodze z instytutu do domu w czasie około 10 minut, sadenio toorotye mie rozwigzatem, Bylo one din mio tak Zatwe jak oprawa szyb niepocących oię w poczętkach mogo pobytu w
zaradzenie zawil=
goceniu szyby wystawowve) w magasynie
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Moje
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** ' m,
teorot;c zna FOzw
ięzania

Zostało już na dr
ugi

laboratoryJnie pr
zos dr."linga,.

nieniem nagrzęć

emulsją powyżej

momentżalno prawie
oddzielenia
kilku atmosfer ok
azało się

GzyStej

tego,że

działanie było cią
głe,

GNePgii cieplnej,

Vody, uby wywołać

ropy od SO2anki.

DPZytem zupełnie
wystarczające,

Aparatura nie pr
zedstawiałą już
do

Trzeba było pod
odpowiednim C 16»

tomporatury wrzeni
a

się

dzień potwiep~

większych

5 daleko

trudności.

Doprowadziżom

idgeq Pogenorec ją
użytej

W ten sposób

wielkie ilości
emiloj1,ktore po
przednio ginęły
i w
dodatku sprawiał
y wisje kłopotu
Uzyskały pełną
wartość Gzystej
ropy,
Patenty opracowa
nej metody, przy
nosiły Poważne
dochody dlą instytutu i osięgnęły
Zacznie pokańną
Sum; kilkuset ty
sięcy Błotych; st
anowiły one podstawę
materialng dla
instytutu i UPoś
liwiży rozujngć
jego
dalszą tworeng PP
acę. Jako instyt
ucja o charakterz
e wyraźnie Aapobe
’myu,

nie davaza naturalnie Sa
dnych zysków prywatnych,
Zbliżywszy się bardziej
do Przemysłu naftowego,
opracowałem cały
Gzereg patentów,s któryc
h cGZGść Szmula zreąll
swanamraynassęc dalsze
dochody naszemu instyłuto
wi. Nie tu jest jednak
miejsce do wyszczogór- nianią wszystkich moic
h Prac naukowo~tochnicz
nych
i
Sporo patentów uzyskałe
m juź w niepodległoj Pol
sce, gdzie Jednak
nie było jeszcze warunk
ów do ich finansowania,
Z toj Pacji większa ich
część nie mogłą być wyz
yskana,

i

ﬁ>

kiedy Pitsudeki likwidow
ał Iegiony,nie choge do
pussi¢ do dalazego
ich wspéordsictenia Po st
ronie państy ©ehtralnyc
h, niemieckie czynniki
"wojskowe Gtworzyły ob
ozy koncentracyjne dla
zbuntowanych Jegienistó
w
pochodzgcych z seborą
POByjBkiego; władzą su
strieckio Zaopiokoraly
się
legionistami pochodzeni
a austrieckiego.
#7
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W tym to

własnie

czasie

odbywał

się

w Przemyślu

szerogiem legionistów, których
PrzesiępBtwa uważano
godno,

yła tu

więc

zebrana

także cała

cona Piłsudskiemu przez #Btriaków.

Her

*

Sąd wojenny nad

za najbardziej

oficjalna komenda

kary-

legionównarzu—

zg

Sgd odbywał się przy drzwiach zamknięt
ych, przy oheeności czterech
przedstawicieli społeczeństwa polskieg
o. Jako jeden z tych przedstawi
cieli, przebywałem przez cały czaB trwa
nia Sędu w Przemyślu i słuchsłem
pięknej obrony samych podsądnych, Przo
dowałą obrona w

Zaruskiego,
późniejszego generała w wojsku polskim i
gencrałmogo adiutanta Prezyden=
te R,P. Stanisława Wojeiechowskiegóś W
przemówieniu daż Zaruski obraz
G6wojego godnego życia, robige, tak treścią
jak i formg,wielkie wrażenie
na
Może nawet talentem swoim Zawózięczał urat
owanie życia,
Dwaj moi młodsi synowie, Józef i Francisz
ek, znajdowali mig wow»
czas rowniek w Przemyślu, peznięc, jako
prości BZoregowi, służbę Łgczności
przy austriackiej komendzie Logicnów,
Bo chociaż skieroważem ich z osobistymi moimi listami Go ideowo rzec
zywistego Komendanta Legionów, Józefa
Piłsudskiego, to jednak nie dotarli do
niego i zostali, przez czynniki
nieprzychylne Pizsudskienu, skierowani
do oficjalnej komendy. Byłi oni,
do czasu odkomenderowania ich do PPZO
Myśla, zupełnie
od fermentów buntowąiczych, które przechodziły
Logiońy, I dopiero tam pos tanowill wystgpi6 s formacji ochotniczej i
zgłosić Big do wojska austriackie»
go,
i
;
Komenda Legionów miała tak duży wpływ
na swoich najbliższych pod~
}
komendnych,że z otoczenia tego jedyni
e moi synowie i jeszcze jeden ich
kolega zdobyli się na wykonanie Swojej
rewolucyjnej decyzji,.
M
Postępek synów był widocznie bar
dzo śle widziany w Komendzie, bo3
wiem opinia, z jaką zostali wyprawieni
przez szefa sztabu do władz woj=
4 w
Bkowych Krakowa, Miała dla
nich bardzo niemiłe nas
tęps twa, Spotkali się
*

536
tam, ze
no

strony podoficera

&

silnymi

reprosjami:

zupełnie umundurowanie przy przeprowadzaniu

ponadto cały szereg celowych

szykan, które

ogolono

im głowy, znisze zo-

desynfekcji

swiadczyły

ars,

i

zastosowano

najwi-umiej o złoś-

liwym nastawieniu przełożonych.
Wkrótce jednak, po swoich ciężkich przeżyciach wstępnych
zostali puszczeni do domu wobec braku pełnoletności. Skorzystali
więc ze swobody,

i
:?

aby ję wykorzystać dla dokończenia sredniego wykształcenia
i zdobycia matury,
? Najstarszy syn Michał, który był czynny po stronie
rosyjskiej w cha-

Takterze komendanta pociągu bakteriologicznego, byt
zmszony wycofywać
się ze Swoim pocięgiem, równocześnie z cofającym Się,
w panicznym nastroju
wojskiem, W drodze był narażony na borbardowanie z powie
trza, przyczym
jeden z celnych pocisków, zniezczył nu parę wagonów i zabił
kilku sanitariuszy, Wycofywanie pociągu było jednak nieprawdopodobn
ie powolne, bo
zawodziła cięgle podstawianie parowozów, Jedynie dzięki posia
daniu większych zapasów alkoholu dla celów laboratoryjnych, mógł
scbie jako tako
radzić i torować drogę,1egitymjaa się skutecznie, pełnymi
butellani,
wobec komendantów i zawiądoweów stacji, maszynistów i
kierowników poocięgów. Alkohol posiadał wielką moc przyciągającą, bowie
m w całej Rosji isniała wtedy prohibicja.
Łapownictwo rosyjskie, znane było jeszcze przed wojnę
w całej Europie. W kolejnietwie dawanie Łapówek nazywano smarowanie
m osi.

Smarując

dobrze osie, miało się wszystko na skinienie; bez tych
smarów nie można
było niczego osiągnąć, Podczas wojny, nawet wysokie
czynniki wojskowe,
miały stosować smarowanie osi zmilitaryzowanej kolei
, bez tego bowiem,

transporty wojskowe natrafiały na przeszkody nie
do przezwyciężenia.

Magiczny wpływ alkoholu doprowadz
ił w końcu pociąg mego syna do
Kijowa; tu oddany został zarząd
owi Czerwonego Krzyża,
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Od

tej chwili

został

syn

zwolniony ze

swych
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jednocześnie zaległe pobory. Nowego rozkazu otrzymać nie mógł,bowiem ferment w wojsku rosyjskim z powodu rewolucji bolszewickiej przybrał bardzo
szerokie rozmiary, a pozakym pozostawało już niewiele czasu do zajęcia
Kijowa przez wojska państw centralnych, które parły coraz dalej ku wsechodowi.

j Niespodziewana przygoda, sprawiła memu synowi duże kłopoty. Oto w

czasie odprowadzania bliskiej kuzynki na dworzec, jeden z pijanych żołnierzy, w przystępie udanego sentymentu, rzuciX mu się na szyję i przy tej
sposobności wycięgnął mu z kieszeni portfel,zawierający nie tylko całę
posiadaną gotówkę ale i wszystkie papiery osobiste.
Opanowanie Kijowa przez wojska państw centralnych, umożliwiło synewi powrót do Lwowa, Tutaj policja miejscowa,która była narodowości pol~

skiej, wydała wm paszport w pełnej

nie był obywatelem au-

striackim i brał udział w wojnie po stronie nieprzyjscielskiej, DP.Piątek
z oddziału gaupottowego policji,któremu przedstawiłem otwarcie sprawę
syna, przyczynił się Go zalegalizowania pobytu jego w dam rodzicielskim,
~;

QH

Kiedy z początkiem 1918-go roku państwa centralne zawarły z Rosją
bolszewicką pokój, oddając jej ziemie polskie po Bug a nawet dużą część

t

giomi lubclskiej,nastgpiZo wérdd Polakow wielkie rozgoryczenieﬁ'nrzeskie

decyzje określone jako czwarty rozbiór Polski, Najenergiezniej i najbar
dziej jawnie zaprotestował przeciw temu Kraków. Zrywano w całym mieście
orły państwowe, a otrzymane ordery austriackie rzucano na ulicę będź teś
nawet przywięzywano je psom do ogonów, Lokal konsulatu niemieckiego doszczętnie zdemolowano.

W rozruchach galicyjskich było wlalle przypadków zniewagi okupanta
austriackiego, Wiedeń szykował się do odwetu. Zamierzano bezwzględnym

i*
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w
ta

x

terrorem uśmierzyć
miestnika Galicji
nych

sankcji,

stwa starcia
wątpliwie

z

zbuntowanych Polaków.

do Wiednia.ażeby odwieść

W przeciwnym razie
ze

Pod koniec

austriacko-węgierskim przybrał
z Galieji
ruskie,

Polaków zaś zwalniano

racji

z całą

Galicję, postanowiły jej

wykonywali

swój

skrupulatnością,

doniosłego w następ-

że

na miejscu

zaczęto wycofywać
jedynie

formacje

Wojskowe czynniki austriackie,

część

wschodnią oddać

Rusinom i

plan dywersyjny w stosunku do przyszłej

Opuszczone przez

1

listopada,

Polski

z pełnym uzbrojeniem.

Dopiero w nocy 32 października dowie
dzieliśmy się

dnia

z

siebie koszary we wschodniej

części Galicji, oddawali wojskowym ruski
m Zgoznie

striackiej.
Wczesnym rankiem,

od radykal~

postępujący rozkład w wojsku

takie rozmiary,

do dom,

(f

polskiej.

wszystkie oddziały, pozostawiając

opuczczajgęc
tej

1918 roku,
już

33g,

któremu przybyliby bowiem nie-

żołnierze narodowości

października

do

3

jednak podróż Na-

władze centralne

musiałoby dojść

społeczeństwem polskim,

pomocą

Wystarczyła

rey

grupa

o dywersji

au-

lmdentdw, prowadzonych

przez Ludwika Wasilewskiego, w której znajdował
Bię także i mój najstarSzy syn, zabrała ze szpitala w politechnicę troch
ę, znajdujących się tam
karsbinów i udała się do Domu Techników, umac
niając jego obronność workami
z piasku, Oprócz tego, utworzył Się jeszcze inny
ośrodek Obronny w szkole
Sienkiewicza, grupujący byłych legionistów i czło
nków Polskiej Organizacji
Wojskowej, Jednak młedzież polska, która, natyc
h miast po ujawnieniu zdrady

austriackich czynników wojskowych, stanęła do
obrony zagrożonego polskiego
miasta,nie posiadała prawie zupełnie broni,
Pewne wzmocnienie w uzbrojeniu grupy techników nastęąpiło,po zabraniu kars
binów z amunicją z koszar,
których nie zdążono jeszcze oddać Rusinom,
po opuszczeniu ich przez węgierskie formacje wojskowe. Przy opan
owaniu tych koszar Przez bezbronn
ych
s tudentów, braz poważniejszy udzi
ał syn mój Michał.
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W czasie opuszezania politechniki przez młodzieś
lazłem, a powracając

przez

szereg ulic

Na drugi

i

ja się

.

tam zna-

do domu na ul.Zyblikicwieza, musiałem przechodzić

gęsto ostrzeliwanych przez

wojska ruskic.

dzień,cały juź prawie Lwów znajdował się

w rękach Rusinów.

Jedynie niewielką część miasta w okolicach politechniki bronili Polacy,.
Całą

dzielnicę, w której

jaciel,

znajdowało się

Grożono mi rozntrzelaniem,

o

moje mieszkanie, opanował nieprzy~

ilo

u mnie broń.

kolwiek dałem zapewnienie, #e broni nie posiadam, miałem

Jak»

awm-m w piw

nicy,
* w pierwszych dniach inwazji wklej/(tereny miejskie, opanowane prze

obydwa wrogie sobie obosy,nie były jeszcze rosgraniczone 1 pewna cyrkulacja z obydwu stron się odbywała. Naturalnie, £e przenoszenie broni czy
też amunicji było połączone z dużym niebespieczeństwem.
Po dokonaniu u mie rewisji, trzeba było ukrytą broń przenieść do
części miasta bronionej przez Polaków. Właśnie syn mój num-ny,!!ećri
wpadł do domu po bielisng,skepsysta%l to słabo oswietlenych ulic, aby
przenieść broń do Aasuyuh. Wprawdzie żołnierz ruski stojgcy po drugiej
stronie, wypaliX do przesuwajęcej się pod murami sylwetki mojego syna,
na szczęścio jednak chybił,
Austriacy oddali omal całe miasto w ręco Rusinów, to
jednak stan ich posiadania z dnia na dzień się uszezuplał, Prosty folniers minytę chciał walczyć i korzystał s każdej sposobności, ażeby
porzucajęc broń, powrócić do rodzinnego domu, Łiczebny stosunek, jak jeden po atronie polskiej do dziesięciu po stronie ruskiej,uznawano za supełnie normalny,
Pobyt mój z małżonką i córką w czasie walk lwowskich, można było
porównać do pobytu w więzieniu, lub bodaj nawet gorzej,bo trzeba było

ww

przecież samerm dbać o wyśywienie,a na ulicę nie wolno było wychodzić.
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Rzadko tylko można było z pewnym ryzykiem wybiegać na
ulice nieco Spokojniejsze po bardzo ograniczone zarupy aprowisac yjne.
*
Wroszcie,po trzech tygodniach walki w miescie, wpadli pewnego ran~
ka wszyscy trzej synowie, obarczeni ciężkim ekwipunkiem wojskowym. Radość w domu byłą wielka, Powiadomili nas, że miecz nade szła ,a niepr
ay»
jaciel pośpiesznie z miasta uchodził, poczﬁn podążyli za innymi
w kie-

runku przez dowództwo wskazanym,
Lwów, który prawie sam uporał się z inwazją ruską, sasłynęł jako
bohaterskie miasto i zdobył do swego herbu krzyś Virtuti Milita
ri,
Rozpatrujęc jednak bliżej Obronę tego miasta, dochodzi się do prze6wiadomonia,£0 Sowdzięczało ją legionistom i organizacji P.0.W
.stworze~
nych przez Piłsudskiego oraz licznym zastępom kobiet Awowskich. Były
One zorganizowane w tak zwanej Lidze Kobięt,która działała
od początku
Światowej wojny,pozostajęc pod urokiem i wpływem My Logionow i
Pol~
Bkiej Organizacji Wojskowej. Kobiety to wytwarzały wsród
rodzin własnycj.
i sympatyzujęcych. z nimi, potężne nastroje patriotycmne.
Przeważająca osęśc miesźkańvów miasta,do której nie dotarły ośyr=
ozo fale Komendanta Józefa PiZdudokiego, zachowała się mupełnie bierni
e.
Ta bierność części młodzieży lwowskiej była powodem,£q mawot dziesi
obojga płci rodzin członków Ligi Kobiet występiły do walki, uciekając

#
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Gamowolnie s domów rodzicielskich. Liczebna przewagą walczących so stro

„w

ny ruskiej nad polskę,była niewspółmiernie duża i dzieci słyszały o tym

|.

od starszych,

ś

Wiele tych "Orląt" lwowskich sgingzo,pogwigcoivsay swo młode Życie,

NA

profkiadsic lysvoNm widziało się bar

czajnie włęlki wpływ

Józefa

PiZeudękiego.

podniegięńie ducha

wyPagnie, j

adgwy»

odewego mi
[Ś
sts
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Dzięki temu, że małżonka moja przez dłuższy czas stała na czele

organizacji Ligi Kobiet,miałem sposobność przypatrywania się z bliska
społecznej działalności polskich kobiet.Podczas ćałego okresu kranśa
udziału Legionów w wojnie, Liga Kobiet w Małopolsce,

a specjalnie we

Lwowie z dużym poświęceniem niosła pomoc legionistom,zaspakajając ich
potrzeby odzieżowe i materialne na froncie i w miastach małopelskich.
W akcji tej kobiet polskich zwracała na siebie uwagę wielka ich serdecz~
ność w odnoszeniu się do żołnierzy polskich. Siostry i matki nie byłyby
w stanie więcej uczucia wkładać przy świadczeniach wobec swych braci i
Synów, będących w potrzebie.
Patrząc na to wszystko, Zdawałem sobie Sprawę z tego jak wielkie
znaczenie mają dla naro@u potężne uczucia kobiet, Nie

sobie

bez nich masowego bohaterstwa narodu w obronie swego kraju.
G@y-BrygadierPiłsudski, przyjeśdźał Iwowazfrontu;mógł-się
cBuć wśród-majbliższycl. >
2
Wszystkie wykitniejsze czŁonk

e Ligi Kobiet były

osobiście

wymienić, Nie czynię jednak tego ze
i naszego Kraju.

. :F?

Wyparecie inwazji ruskiej że Lwowgłnie zakończyło jednak walk z
Rusinami na prowincji,gdzie jeszcze przez dłuższy okres czasu trwały
wzajemne zmagania; natrafiali tu Polacy na zwiększający się opór przeciwnika, Widocznie agitacja robiką swoje.
Laża się więc bratnia lwew w dalszym cięgu. A jednak przecież w
dawniejszych czasach, nie tak długo jeszcze przed wojnę światowę, zupek—.
nie inne stosunki panowały we wschodniej Małopolsce, Nie czyniono
tam
Zndnej różnicy pomiędzy Polakami i Rusinami, Mieszane
małżeństwa były
już tak liczne, że pokrewieństwa wzajemne
stosunkowo głęboko przenikały,

ry 7
W

(119Wprawdzie religie były różne, ale znajdowały się
one pod wspólnym zwierz
Ghnictwem Rzymu, Większość cerkwi grecko-katolicki
ch powstała kosztem
polskiej szlachty, która posiadała tu znaczne obaz
aryiw Swych rękach.
W wypadkach większej odległości od koscioła
rzymsko-katolickiego,chrzczono dzieci i breno śluby polskie w bliżej poło
żonych cerkwiach grecko~
katolickich, W ten sposób hardzo dużo ludn
ości wiejskiej uległo ruteni~
zacji, lecz nikt z tego powodu nie robiż Śadn
oj kwestii, W przeciwieństwie do tego w miastach, które poza licznę ludn
ością fydowską, były prawie .
zupełnie polskie, mogło się odbywać zjawisko
©dwrotne,a mianowicie polenigacja Rusinów Jedynie entagonizmy sot jaln
e tu występowały, Większe
Obszary ziemskie należały do Polsków,# lud
ruski na Małych owych sagro~
dach cierpiał niedostatek, I chociasś źród
ło tego autagonizmm było samo
przez się bordzo mocne, to działanie jego
szło tylko w kierunku polskiej
warStwy uprzywils jowanej. Wystarczyłob
y więc przeprow

adzić romumie pol~

ską Pasję Stanu, wymagane reformy ecef
alne, eby uSUńęć! wszelkie źródła
antagoniam na ObSzaradh małopolskich
o mięszanej ludności, Gdyby /Pol~

Sztuczna jednak agiteoja w Hazopolseo.
weshodnies, którę rozpętaży
czynniki polityczne austriackie i nie
mieckie w czasach przed wielką woj=
ną, wytworzyła duży.gastęp demagogów, sie
jycych najbardsiej skrajną nienawisć do narodu polskiego,
$&
Najwiękozą wylęgarnią demagogii
ruskiej były rodzinne domy duc
ho~
wieństwa EPesko-katolickiego,
pochodząca z nich, była najb
ardziej"

SKM

wraźliwa na podszepty, idące z zewnątrz, Bo jakko@%iek duchqśvteństwo greckę-katolickie było materialnie nieżle sytumowane, to jednak w porównaniu
z duchowieństwem rzymsko-katolickim, miało trudniejszy dostęp da gruncie
towarzyskim do dworów pańskie-71.6

e

w,

od najniższej do najwyższej/a przebywając wspólnie w
szych zakładach naukowych

€eminariach i wyż-

wytwarzali w swym środowisku towarzyskie wyr

bienie, dostosowane cl/q wymagań socjalnie wyższyóh warstw polskich,
duchowni tych

wagxfłów nie mieli, Prawie ws&yscy pochodzili ze @

samego chmhowimfatwqżenui się również z niewiastami tego
Dawało to specyficzny styl towarayskl/go Stosunku,który
|

skich umiej

chętnie był widziany.

w rodzińech duchowieństwa misk

Ta na pozór mało

go niezadowolenie

sferach ziemiań»
zgce fakty budziły

‘wbogie nastroje, ktore

nap/Kmiały duży wpływ naAw/anie nżodego ppélmia}
Rzym nigdy nie miał szczęścia w Polsce ze swoim wschodnim obrządkier
religijnym, Polacy zawsze byli świadomi że ta jego polityka nie harmenisewała z rację stanuPolski,

-
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Wkrótce po wyparciu wojska ruskiego ze Lwowa powstała możność upragnionego mego wyjazdu do Krakowa,przede wszystkim sać do Warszawy, dokąd
wrócił już z Magdeburga Józef Piłsudski, W drodzę do Krakowa ostrzeliwali
nas jeszcze w pociągu Rusini,
Gdy się znalazłem w stolicy tworzącego się wolnego i niepodległego
Państwa, doznałem wielkich wzruszeji, Wszak tutej,przed 26 laty,udało mi
się uwolnić z pod łap najbrutalniejszych eiemiężycieli, ale jednocześnie
zmuszony byłem się rozstać ze swoimi rodakami na lat 20. Podczas swego (Bip--U
goletniego bytowania za granioq cierpiatem i s tesknoty sa wkasnym kra¥fem % i
i z racji beznadziejnej jego przyszłości. Ale cierpiałem jako wolny człowiek z zachowaniem pełnej godności osobistej, I wreszcie, po zrobieniu
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Państwa,
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nawiążę

W takim stanżę
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życia nowopowsta-

do cząśów przedrozbiorowych,

swoją skomplikowaną

przechodzą,

tak

niemocy

w okresie przedrozbiorowym
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XI,

do okresu niewolA,ciągnocego się

przypołinając

zwierzęce czy ludzkie,

musiałem kilkakrotnie

a pełna rzeczywistość,

Celem ulatvienia srozumienia moich
Zej Rzeczypospolitęj
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lazła dig

Rozkład/wewnę trzny

strukturą

do roku

z
1918,

organizmy

różno okresy rozwoju
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Rzeczpospolita Polską

mamas; zwolna jej po-

tęgę zdobyłę w ciągu wieków, 131"?ch rów-Lavinge Państwa. Zakłócenia zaś
harmonii życia społecznego mublażo wpłynąć na oszsbienie jej organizm,
dając aﬂniejaaym,‘ magi-dam ap/q’n (bność i podnietę wać wykorzystania tej
f

niemocy,

Główną przyczyną sun/ego won]:

ienia Polski w tym czasie był mon-

strualny wzrost przywilej/ów

innych krajów. Budził on w uprśywuiow
niczną samowolę, ałnipśłacenie podatków na
dzażo

niespotykany w historii
ej warstwie społeczeństwa bezgraadministrację i wojsko wprowa~

w organizacją pasetwo,
Ta sama Sz funta,):tóra w dawniejszych

zalęty rycerskie

i niezwykła gotowość ›pośwxęc

Zasach wykazywała wielkie

ia dla oje zyzny, 5 czasem,

31 na nal@żytym poziomie.
pięknych okresach Pozkwitu,&traciła
Polską

6wnovwage tym łat»

