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życia nowopowsta-

do cząśów przedrozbiorowych,
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niemocy

w okresie przedrozbiorowym
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XI,

do okresu niewolA,ciągnocego się

przypołinając

zwierzęce czy ludzkie,

musiałem kilkakrotnie

a pełna rzeczywistość,
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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.
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Bilne uesucia patriotyerne, budzone i pielegnowane w narodzie polskim przez liczne powstania i walki z zaborcami, w szczególności w GzQ6ci kraju zajętej przez Rosję, natrafiły na człowieka, który ;d. najmłod=
szych swoich lat,

wszystkie swoje uczucia i myśli kieroważ tylko dla

&6prawy wyzwolenia Polski, Był nim Józef Piłsudski, Oprócz głębokiego
idealizm, cechom—1215 tego wielkiego człowieka realne poczucie rzeczywistosci i genialny umysł ułatwiający mu rozwięzywanie najbardziej zawiZych i trudnych problemów życiowych,
Gele, do których zmierzał w marzeniach swoich,były tak daleko idące,

że,

w początkowych fazach realizowania, nie mógł być dostatecznie

zrozumiany nawet wśród najbliższego otoczenia,
W działalności swojej,prowadzonej z wielką energię i zawziętoscią, niezPaźony największymi oporami środkowiską polskiego,

stale zajmo-

wał stanowisko odosobnicne, To też jedynie dzięki potędze ducha swsgo
był w stanie Piżsudski cięgnąć za sobg,chociaś z pewnym opóźnieniem,

coraz liczniejsze rzesze patriotów, Jako przykład,słuźyć może zorganizowanie polskiej siły zbrojnej przed wielką wojną, później poprowadzenie
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do boju Legionów,kiedy to miał prze«iwko
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przeważynjęoą rzeszę star-

szych i młodszych patriotów, którzy nie byli w stanie
zrozumieć zamierzeń
jego i walczyli z nim, posuwając uię nawet do metod szkodliwych
dla interefów Polski, Bo kiedy Piłsudski dążył do wywalczenia Polski,
zupełnie
niezaleśnej i suwerennej, to jego przec ivnicy z zaboru austriackiego,
mogli się najwyżej zdobyć na walkę z Rosję w imieniu austriackiej
racji
stenu, w nadziei, że Austris, skwpiając więkezą część ziem
polskich, da
przy bokm swcim lepsse warunki narodowego isinienia,.
Patrioci z zaboru
rosyjskiego, walcząc z poństwami centralnymi, mieli znowu
nadzieję, żo
Rosja, Łącząc wszystkie polskie ziemie pod swoim
panowaniem, da narodowi
polskiemu możliwę ogzysteneję w PodzajW autonomii,
Zamiary Piłeuóskiego znac mie dalej sięgaky, Wierzył
w rozgromienie
Rosji przez państwa centralne, a Edy to nastąpi
- w zwycięstwo Ententy
nad państwami centralnymi, Po pobiciu Rosji przez
państwa centralne, chug}
w ich zwalesaniu współdziałąć z Kntentę.
Wobec walki jaką z nim prowadzili jego przeciwnicy
polscy, miał Pią
sudski w Legionach bardzo cięśkie warunki pracy,
Tylko Gzięki swojej wiel
kiej ideologii, Eawziętości i realizmowi w działaniu,
nie zniechęsił się
i wytrwał na stanowisku,
A kiedy Rosja pod naporem państw centralnych siała
opuość ziemie
polskie, wóweząs Piłsudski usnal ten moment
ga wensciwy dia podjgoin wale
ki przeciwko państwom centralnym, Powied
ziałwśedy:
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państw centżfalnych,

Apn’mienie wierzył rv/szczovouć
zamiarów

PAZendski

Postanowił wię? Przeszkodzić ną sze

legalnej organizacji,

roswing* Bywg akeje,colom u tworze
nia tajnej, niektóra & czesem urosła dr.;nnaemwj pot

ęgi pod nazwą

"Polskiej Organizacji Wojskowej",
ći” SeDSzego zobrAzowanie &tanow
isNa Piłoudokiego wobec pokstu cen
tralnych, przytoczyć wąbto Pozmowę gen,
Besklera z Pitoudskin,
obecności
sdiutenta BoleBtavwa ‘ieniawy-Mngomz
owpieg późniejszego geny
a i Ame
basadora R.P. w Rzy 6, woliug jego rel
boji:
"Czy sędzi Pn,

- powiedział Ciłsudski ~ że Naród
da

Się oszukać fraześemuut Sbietnicq
?/ Gzy myśli Płu, że jejeli nalepicie
orza polskiego Na każdy palec u ręki
, która nas Gzaki, to/przez to Polasy
raoung uważać mordefczy Rócisk tej/rg
ki za Wyraz miłęści i przyjąśni?© ...,
"Von Beśeler zrywa 8 <, Staje przed bry
gadiorem Okerwony z uniesięnie,"
y
" Herfron Piłnudski i -

- krótko i woptowatd,

W tym wiel
kim histoyycznym momencie Polak
potrzeba wielkiely3p@żi. Pón jest
jedynym, jakiego znam, jakiego
Niech Pan péfaste z namią Damy
Panu
wszystko: «l 7ę, sławę, pioniędźe,
Pan Zaś odda ol} zymię przyozugć
swojej
ojezyśńio, "
" Piźeudski słucha, Pębnięc palesmi
po stole,"

(y

|/
%

"

Pan mie nie

nie chce

mnie

zyskalibyście
Bessler
Pars
11

dotrzymać
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Gdybym przyj

jegńcgo człowieka,
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zaś
Noce,

złożenia

straciłbym cały Naród,"
Posłuchanie

przystąpienia do
"Zołnierg

skońezon.

przez Legionistów

hutę/fama broni wojskom Niemiec,

z nimi aD/Ijrzlwxirarzonych. Pixeudski nie

przysięgi,

ko mi dać

Eksoele nej

centralne

oraz péistw

że
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więdziuł bowiem, że musiałaby ona

przysięgi.Mie-

Afstro-Węgier

mógł zeswolić na z%o-

być złamaną w chwili

Orężnej rozprawy z Niercami, ﬁre. przecież przewidywał,

jestem, mówi on do swoich lggfonlntówmozumiem was i cięż-

wfm ten rozkaz, ale Szliście nyśola bitew umierać za Ojczyznę,

teraz idźcie za nią do więzienia,"
Posłuszni swojemu Komendantowi żołnierze, wyrzekli się służby w Ległonach i bez oporu zapeźnili więzienia i obozy internowanych. Jedynie
w Królestwie pozostała,

juś nmiej liczną, "Polska Siłą Zbrojna" t, zw.

"Wehrmacht, "
Piłsudski
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więzieniu
eg
swoich źoknigz y,
został bowiem aresztowany w nocy
# 21 na 22 lipca 1917 r. wraz ze swoim długoletnim szefem sztabu, Kasimie~

rzem Sosnkowskim, Osadzono ich oddzielnie, w zupełnym odosobnieniu od
Świata,
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w twierdzy magdeburskiej.

Katastrofalny dla

państw centralnych rozwój

wypadków na froncie

i

wewngtrz kraju gkłonił rząd niemiecki do decyzji
uwolnienia więźnia mag=
deburskiego,
Wdniu-8-listopada1918rokuwyjechał Piłsudskiwra
zz Sosnkowskim
z -de-Kraju;- -"

ZZ

Dnia 10

listopada 1918 r.sjawiż

NSB

się Piłsudski

smesu w

szmeZby

przez długie lata odgrywać wielką przodowniczę rolę przy tworzeniu
Państ
wa, budowie jego zrębów, ustalaniu jego granie i umacnianiu
niepodległego bytu wobec zaborczych instynktów Sęsiądów.

i w Polsce, warto tu przyłoczyć co Pizsudski
w Alej zastał, powróciwszy z twierdzy magdeburskiej
Cały zabór

niemicckich chodzi%6

znajdował się pod okup/cją i pełno

jeszcze po ulimach Warsz

, Radą Regencyjna żadnej

faktycznej władzy/mie posiadaja,a próby powoływa
nia przez nię rządów Swie*
/

