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1. „[…] ogłaszamy w Polsce całkowite polityczne i obywatelskie 
równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy 
pochodzenia, wiary i  narodowości, wolność sumienia, druku, 
słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych 
i strajków”.

[Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej, 7 listopada, Lublin–Kraków 1918 r. [w:] 
Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, 
Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

[…]
Ludu polski! Polski chłopie i robotniku!

Jeżeli chcesz zająć należne ci miejsce w rodzinie wolnych narodów, jeżeli 
chcesz sam być gospodarzem na swojej własnej ziemi, to musisz w swoje ręce ująć 
władzę w Polsce, musisz sam budować gmach niepodległej i zjednoczonej Ludowej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W przekonaniu, iż sprostasz temu wielkiemu a świętemu zadaniu, z polecenia 
ludowych i socjalistycznych stronnictw b. Królestwa i Galicji ogłaszamy się za 
Tymczasowy Rząd Ludowy Polski i do chwili zwołania Sejmu Ustawodawczego 
władzę całkowicie i niepodzielnie obejmujemy, ślubując sprawować ją sprawiedliwie 
ku dobru i pożytkowi ludu i państwa polskiego, nie cofając się jednak przed 
surową i bezwzględną karą wobec tych, którzy nie zechcą uznać w Polsce władzy 
demokracji polskiej. Jako Tymczasowy Rząd Ludowy Polski postanawiamy 
i ogłaszamy poniższe prawa, obowiązujące cały naród polski od chwili wydania 
niniejszego dekretu:

1) Państwo polskie, obejmujące sobą wszystkie ziemie, zamieszkałe przez lud 
polski, z własnym wybrzeżem morskim, stanowić ma po wszystkie czasy Polską 
Republikę Ludową, której pierwszego prezydenta obierze Sejm Ustawodawczy;

2) Rada Regencyjna, działająca na szkodę narodu polskiego, z dniem dzisiejszym, 
z woli ludu polskiego, przestaje istnieć. W razie, gdyby Rada Regencyjna oraz rząd 
przez nią stworzony, tej woli ludu polskiego nie chciały się poddać, ogłoszone 
będą za wyjęte spod prawa. Ściganie i ujęcie w ręce naszych władz wykonawczych 
będzie obowiązkiem każdego obywatela państwa polskiego;
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3) istniejącemu obecnie w Warszawie prowizorycznemu rządowi urzędniczemu 
rozkazujemy niniejszym podporządkować się nam i sprawować swe funkcje aż do 
chwili otrzymania od nas bliższych instrukcji, w przeciwnym razie będą postawieni 
w stan oskarżenia przed trybunałem ludowym, którego skład i kompetencje będą 
niebawem ogłoszone;

4) Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku bieżącym 
na podstawie powszechnego bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego 
i proporcjonalnego głosowania. Ordynacja wyborcza będzie ogłoszona w ciągu 
najbliższych kilku dni. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało 
każdemu obywatelowi i obywatelce, mających 21 lat skończonych;

5) z dniem dzisiejszym ogłaszamy w Polsce całkowite polityczne i obywatelskie 
równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy pochodzenia, wiary 
i narodowości, wolność sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, 
związków zawodowych i strajków;

6) wszystkie w Polsce donacje i majoraty ogłaszamy niniejszym za własność 
państwową. Dla przeciwdziałania spekulacji ziemią będą wydane osobne przepisy;

7) wszystkie lasy, zarówno prywatne, jak i dawne rządowe, ogłaszamy za 
własność państwową, sprzedaż i wyrąbywanie lasów bez specjalnego zezwolenia 
od chwili ogłoszenia niniejszego dekretu jest wzbroniona;

8) w przemyśle, rzemiosłach i handlu wyprowadzamy niniejszym ośmiogodzinny 
dzień roboczy;

9) po ukonstytuowaniu się ostatecznym, przystąpimy natychmiast do 
reorganizacji na zasadach szczerze demokratycznych rad gminnych, sejmików 
powiatowych i samorządów miejskich, jak również do organizowania po miastach 
i wsiach milicji ludowej, które by zapewniły ludności ład i bezpieczeństwo, a posłuch 
i wykonanie zarządzeń naszych organów wykonawczych i należyte postawienie 
sprawy aprowizacji ludności. Zapewnienie jej niezbędnych po taniej cenie artykułów 
spożywczych uważamy za jeden z pierwszych naszych obowiązków. W tępieniu 
zbrodniczej spekulacji i ukrywaniu zapasów i w ułatwianiu dostarczania żywności 
oprzemy się na organizacjach samorządowych i społecznych.

Na Sejm Ustawodawczy wniesiemy projekt następujących reform społecznych:
a) przymusowe wywłaszczenie i zniesienie wielkiej i średniej własności 

ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwową;
b) upaństwowienie kopalń, salin, przemysłu naftowego, dróg komunikacyjnych, 

oraz innych działów przemysłu, gdzie się to da od razu uczynić;
c) udział robotników w administracji tych zakładów przemysłowych, które nie 

zostaną od razu upaństwowione;
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d) prawo o ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobocia, chorób i na starość;
e) konfiskaty kapitałów, powstałych w czasie wojny ze zbrodniczej spekulacji 

artykułami pierwszej potrzeby i dostaw do wojska;
f) wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świeckiego 

nauczania szkolnego.
Polaków, zamieszkałych na ziemiach b. Księstwa Litewskiego, wzywamy, aby 

w braterskiej zgodzie z narodami litewskim i białoruskim dążyli do odbudowania 
państwa litewskiego w dawnych jego historycznych granicach, Polaków zaś ze 
wschodniej Galicji i na Ukrainie do pokojowego załatwienia kwestii spornych 
z narodem ukraińskim, aż do ostatecznego ich uregulowania przez miarodajne 
czynniki obu narodów.

[…]
Ludu Polski!

Wybija godzina twego czynu. Weź wielkie dzieło wyzwolenia twej ziemi, 
przesiąkłej potem i krwią twych ojców i praojców w swe spracowane, mocne dłonie 
i przekaż następnym pokoleniom wielką i wolną, zjednoczoną Ojczyznę. Stań, jak 
jeden mąż, do czynu, nie poskąp wielkiemu dziełu wyzwolenia Polski i pracującego 
w niej człowieka ani mienia, ani ofiar, ani życia.

Was bratnie narody: litewski, białoruski, ukraiński, czeski i słowacki wzywamy 
do zgodnego z nami współżycia i wzajemnego wspierania się w wielkim dziele 
tworzenia związku wolnych i równych narodów.

Lublin–Kraków, dnia 7 listopada 1918 r.

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej:
Tomasz Arciszewski, Ignacy Daszyński, Medard Downarowicz, 

Gabriel Dubiel, Marian Malinowski, Jędrzej Moraczewski, 
Tomasz Nocznicki, Juliusz Poniatowski, Edward Rydz-Śmigły, 

Wacław Sieroszewski, Błażej Stolarski, Stanisław Thugutt, 
Wincenty Witos, Bronisław Ziemięcki.
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2. „Liczę na to, że każdy z  Was potrafi siebie przezwyciężyć 
i  zdobędzie się na wysiłek dla usunięcia różnic i  tarć, klik 
i  zaścianków w  wojsku, dla szybkiego wytworzenia poczucia 
koleżeństwa i ułatwienia pracy”.

[Józef Piłsudski, Pierwszy rozkaz do Wojska Polskiego, 12 XI 1918 r. [w:] idem, Pisma zbiorowe, 
t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

Żołnierze!
Obejmuję nad Wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej 

i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej blasku. Z Wami 
razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej, z Wami razem ślubuję życie 
i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia Jej obywateli.

Żołnierze! W ciągu wojny światowej w różnych miejscach i warunkach 
tworzyły się próby formacji wojskowych polskich. Przy kalectwie – zdawało się – 
nieuleczalnym naszego Narodu próby nawet, gdy były szczytne i bohaterskie, były 
z konieczności karle i jednostronne. Pozostałością tych stosunków jest niejednolitość 
szkodliwa wojsku. Liczę na to, że każdy z Was potrafi siebie przezwyciężyć 
i zdobędzie się na wysiłek dla usunięcia różnic i tarć, klik i zaścianków w wojsku, 
dla szybkiego wytworzenia poczucia koleżeństwa i ułatwienia pracy.

Żołnierze! Cały Nasz Naród staje teraz przed zagadnieniami, które rozwiązać 
będzie mógł tylko przy nadzwyczajnym wysiłku i naprężeniu swej siły i woli. 
W swoim zakresie zagadnienia te stają i przed nami. Rozwiązać je będzie nam tym 
trudniej, że twarda nasza służba nakłada nieraz ciężaru więcej na uczucia i serce 
żołnierza. Zarówno w najradośniejszych, jak najcięższych chwilach, żołnierz 
musi być opanowanym i zrównoważonym, zdolnym do wykonania swego zadania 
w porządku i dokładnie. Wykroczenia pod tym względem są tym łatwiejsze, gdy 
wszystko dokoła w tej podniecającej chwili nie ma tych dodatkowych ciężarów, 
jakie zawsze na sobie niesie żołnierz.

Chciałbym, abym pod tym względem nie potrzebował robić Wam wyrzutów 
i abym mógł, zdając sprawę ze swych czynności przed narodem, powiedzieć 
sumiennie o sobie i o Was, że byliśmy nie tylko pierwszymi, ale i dobrymi żołnierzami 
zmartwychwstałej Polski.

Rozkaz ten przeczytać przed frontem podwładnych mi oddziałów.
Warszawa, dn. 12-go listopada 1918 r.

Józef Piłsudski
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3. „[...] wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się 
odtąd faktem dokonanym”.

[Józef Piłsudski, Depesza iskrowa notyfikująca powstanie państw polskiego, 16 XI 1918 r. [w:] 
idem, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania 
z 1937–1938)]

Do P. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
Do Królewskiego Rządu Angielskiego, 
Do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej, 
Do Królewskiego Rządu Włoskiego, 
Do Cesarskiego Rządu Japońskiego, 
Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do Rządów wszystkich Państw 

wojujących i Neutralnych.
Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom 

wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego 
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas 
narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, 
które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie 
niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach 
demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto 
czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku 
i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam 
nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej 
sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu 
udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej 
i Niepodległej.

Wódz Naczelny
Piłsudski

Za Ministra Spraw Zewnętrznych
[Tytus] Filipowicz.

Warszawa, dn. 16-go listopada 1918 r.
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4. „Chcemy już dziś zapewnić warunki spokojnej, pożytecznej dla 
całego narodu pracy twórczej wszystkim obywatelom państwa 
polskiego bez różnicy pochodzenia i wyznania”.

[Z odezwy rządu Jędrzeja Moraczewskiego „Do narodu polskiego”, 20 XI 1918 r. cyt. za: 
Piotr Wróbel, Listopadowe dni – 1918. Kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej, Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 1988]

Obejmując władzę w Republice polskiej, poczuwamy się do obowiązku 
wyłuszczenia przed narodem naszego stanowiska, do wskazania mu dróg, którymi 
pójdziemy i celów, jakie sobie stawiamy.

Wyszliśmy z ludu. Robotnicy i chłopi polscy oddali nam w ręce władzę nad 
wyjarzmionymi już częściami Polski. Toteż pragniemy być rządem ludowym, który 
interesów milionowych rzesz ludu pracującego broni, jego życiu toruje nowe drogi, 
jego wolę spełnia.

Jesteśmy Rządem tymczasowym, powstałym w chwili nagłej potrzeby. Władzę 
naszą będziemy dzierżyli aż do zwołania Sejmu ustawodawczego, ślubując sprawować 
ją ku dobru i pożytkowi ludu i państwa polskiego. Sejm ustawodawczy, oparty na 
powszechnym, równym, bezpośrednim, tajnym i proporcjonalnym głosowaniu 
wszystkich obywateli i obywatelek, mających 21 lat skończonych, zdecydowani 
jesteśmy zwołać w początku roku przyszłego, ustalając dzień wyborów na ostatnią 
niedzielę stycznia. Przygotowanie do tego aktu rozpoczynamy niezwłocznie, zaś 
ordynacja wyborcza zostanie przez nas ogłoszona w dniach najbliższych.

Sprawując rządy tymczasowe chcemy utorować drogę tym, którzy przyjdą 
po nas, aby wznosić na założonych przez nas podwalinach coraz potężniejszą 
i wspanialszą budowę Republiki polskiej. I tu piętrzą się przed nami zagadnienia 
olbrzymiej wagi, które musimy rozwiązać. Jeszcze nie jesteśmy wszyscy razem. 
Ludność Wielkopolski i piastowskiego Śląska nie podlega jeszcze władzy Republiki 
polskiej. Polskie wybrzeże morskie nie jest jeszcze objęte granicami Polski. Nad 
kolebką państwa polskiego powiewają jeszcze obce sztandary. Doprowadzenie do 
ostatecznego zjednoczenia wszystkich ziem zamieszkanych przez ludność polską 
lub dobrowolnie do Polski ciążących, będzie jednym z pierwszych naszych zadań.

Przystąpiliśmy do pracy w chwili niesłychanie ciężkiej. Wojna wprawdzie 
ustała, ale jej straszne skutki na ziemi naszej długo jeszcze będą stawały na 
drodze wszystkim poczynaniom politycznej i materialnej odbudowy Polski. Kraj 
zniszczony zawieruchą wojenną i strasznymi ciężarami okupacji, zagrożony 
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klęską bezwładnego przewalenia się przez jego obszar milionowych mas jeńców 
i powracających wojsk obcych, musi wymagać jak najbardziej pieczołowitego 
leczenia ciężkich ran i groźnych niedomagań.

Chcemy już dziś zapewnić warunki spokojnej, pożytecznej dla całego narodu 
pracy twórczej wszystkim obywatelom państwa polskiego bez różnicy pochodzenia 
i wyznania. W dziedzinie równouprawnienia obywatelskiego Polska w myśl 
najchlubniejszych tradycji dawnej Rzeczpospolitej z jej tolerancją wyznaniową, 
z jej najbardziej postępowymi urządzeniami, nie może dać się ubiec żadnemu 
z najbardziej oświeconych państw zachodu. Toteż będziemy z całym naciskiem 
tępili te ograniczenia prawne poszczególnych odłamów ludności, jakeśmy 
odebrali w spadku po zaborcach i zapobiegali wszelkim waśniom i walkom na tle 
wyznaniowym i narodowym.
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5. „Nasz stosunek do sąsiadów pragniemy oprzeć nie na gwałcie 
ani na dążnościach zaborczych”.

[Z odezwy rządu Jędrzeja Moraczewskiego „Do narodu polskiego”, cyt. za: Piotr Wróbel, 
Listopadowe dni – 1918. Kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1988]

Odradzająca się w chwilach przełomu dziejowego Polska musi dotrzymać 
kroku w ogólnym pochodzie wyzwolonym ludom do szczęścia, opartego na 
nowych głęboko demokratycznych podstawach. Po 150 niemal latach niewoli 
Polska powraca do rodziny niezależnych narodów. Chcemy, aby zajęła w niej 
miejsce godne jej wielkiej przeszłości dziejowej i siły liczebnej jej ludu. Dołożymy 
usilnych starań, aby oczyszczenie kraju naszego i pozostałości tyloletniego jarzma 
szło jak najszybciej i aby znikły ślady rozbicia Polski na dzielnice, żyjące każda 
w odmiennych warunkach prawnych.

Jako jedno z pierwszych zadań stawiamy sobie jak najprędsze nawiązanie 
i utrzymywanie przyjaznych stosunków z wszystkimi państwami. Nasi 
przedstawiciele udadzą się między innymi do stolic mocarstw koalicji, której 
zwycięstwu Republika Polska zawdzięcza w znacznej mierze swe odrodzenie 
państwowe i od której oczekuje wydatnej pomocy przy ustaleniu ostatecznym 
granic Polski.

Sprawy obrony tych granic państwa polskiego, które by zapewniły mu 
możliwość wszechstronnego rozwoju i zupełnej niezależności, będziemy mieli 
zawsze na oku, przygotowując materiały, które by uzasadniały nasze postulaty 
na konferencji narodowej i w momencie ostatecznego porządkowania stosunków 
międzynarodowych Europy.

Koniec wojny nie usunął bynajmniej konieczności tworzenia armii narodowej. 
Nie przesądzając uchwały Konstytuanty, musimy przystąpić całym pośpiechem 
do tworzenia silnego, sprężystego wojska dla obrony granic Państwa i wszystkich 
zdobyczy ludu przed wszelkim niebezpieczeństwem zewnętrznym. Temu zadaniu 
tak trudnemu wobec różnorodności materiału wojskowego, jakim rozporządzamy, 
poświęcimy znaczną część naszych wysiłków. I wierzymy, że siła zbrojna Republiki 
Polskiej odpowie pokładanym w niej nadziejom. […]

Nasz stosunek do sąsiadów pragniemy oprzeć nie na gwałcie ani na dążnościach 
zaborczych, ale na wyrozumiałym uwzględnieniu wspólnych interesów, na 
polubownym, dobrowolnym załatwianiu kwestii spornych, na wzajemności 
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tak samo nas, jak i naszych sąsiadów obowiązującej. Przemijających zatargów 
granicznych nie chcemy wyolbrzymiać w walkę nieubłaganą sąsiednich narodów, 
wierząc, że demokracja Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacczyzny, 
Węgier i Niemiec znajdą drogę wyjścia dla ustalenia współżycia wolnych 
i równouprawnionych narodów. Ze wszystkich sił będziemy się starali tę drogę 
porozumienia wynaleźć – bez krzywdy naszej ani niczyjej.

Sprawa uwolnienia polskiego Lwowa spod obcej przemocy, sprawa ratunku dla 
tej bohaterskiej garści młodzieży, która podjęła się zadania przewyższającego jej 
siły, leży nam mocno na sercu. Toteż z całą energią będziemy przyśpieszali wszczętą 
już akcję wojskową, która ma uwolnić Lwów z opresji i przygotować grunt dla 
rozstrzygnięcia polubownego kwestii spornych na terenie wspólnie zamieszkanym 
przez ludność polską i ukraińską Galicji. […]
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6. „Polska potrzebowała i  potrzebuje silnej, zdecydowanej 
demokracji, jeżeli ma się oprzeć parciu sąsiada wschodniego”.

[Z pamiętników Ignacego Daszyńskiego, t. 2, Kraków 1926 (ujednolicono typ czcionki)]

Urzeczywistniły się nasze marzenia; ukoiły się nasze tęsknoty; nie na darmo lała 
się krew polska, nie bez skutku pracowaliśmy dla zdobycia wolności i niepodległości 
Polski! Oto miałem tworzyć pierwszy prawowity rząd polski, mający rządzić w całej 
już Polsce, bo chociaż zabór pruski był jeszcze w niewoli, pewnym już było, że do 
Polski wróci i całość z nią utworzy! Najprostszą było rzeczą dążyć do utworzenia 
rządu koalicyjnego. Ale położenie masy polskiej było w listopadzie 1918 roku takie, 
że nie można było o czymś podobnym zamarzyć. Dokoła Polski panowała zwycięska 
rewolucja. Rosja i Ukraina miały już od roku rząd bolszewicki, w Niemczech doszli 
do władzy najskrajniejsi socjaliści lewicowi (wraz z prawicowymi), na Węgrzech 
gotowali się do objęcia rządów komuniści. Polskie klasy posiadające skostniały 
w „pasywizmie”; chłopi, robotnicy i patriotyczna inteligencja znajdowali się w stanie 
silnego podniecenia rewolucyjnego. Objęcie rządu przez kapitalistów miejskich 
czy wiejskich wywołałoby tak silne fermenty w masach, że rozumiały to nawet 
konserwatywne społecznie stery w Królestwie i Galicji i nie szły do rządu. Wojna 
z Ukraińcami i grożące bliskie konflikty z Rosją i z Czechami wymagały znów 
ofiar krwi masy ludowej. Burżuazja zaś nie dawała Polsce ani krwi, ani pieniędzy, 
lecz czekała tylko na chwilę, gdy przy pomocy koalicji obejmie sama władzę! 
Wszak minister francuski p. Pichon uznał paryski Komitet Narodowy za polski 
rząd prawidłowy (gouvernement régulier), a p. St[anisław] Grabski przyjechawszy 
z Paryża do Warszawy, kazał wywiesić na swoim hotelu francuski (!) sztandar!... Nie 
uznawał bowiem żadnego rządu polskiego i traktował swój kraj jako pozostający 
pod protektoratem francuskim. A może czynił to dla bezpieczeństwa swojej osoby?

W listopadzie koalicyjny rząd był w Polsce niemożliwym. Piłsudski pragnął 
tego rządu, lecz i on liczył się z przeszkodami i zdecydował się na rząd ludowy. 
Oczywiście, że przyszła forma państwa i cały jego układ wewnętrzny zależały od 
tego, kto stanie na czele narodu jako rząd i w jakim kierunku pewne zasadnicze rzeczy 
skieruje. Polska potrzebowała i potrzebuje silnej, zdecydowanej demokracji, jeżeli 
ma się oprzeć parciu sąsiada wschodniego. […] Warszawa narodowo-demokratyczna 
sama do rządu się nie ustosunkowała, lecz myślała o tym, jakby demonstrację uczuć 
patriotycznych ludności skierować przeciwko rządowi. Demonstracja masowa 
urządzona dla uczczenia licznej delegacji poznańskiej, bawiącej z p. Korfantym 
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na czele w Warszawie, miała ostrze srogie dla rządu. A Lwów, ciągle jeszcze nie 
wyswobodzony, służył jako niezawodny jątrzący środek agitacji przeciw rządowi 
i Piłsudskiemu. Panu Wojciechowi Korfantemu wyprzęgano konie, oklaskiwano go 
i co dzień honorowano w Hotelu Europejskim. Co dnia młodzież patriotyczna szła 
pod balkon p. Korfantego w hotelu, po czym wracała koło pałacu Kronenberga, 
gdzie pracowałem, i zatrzymawszy się pod mymi oknami, krzyczała: Precz 
z Daszyńskim! Na szubienicę! Zachodziłem w głowę, dlaczego ci tak liczni młodzi 
ludzie nie wdarli się do pałacu, gdzie całą „załogą” był czasami czternastoletni 
chłopak w garderobie?

Pewnego wieczora poszła ta gromada, wyprzęgająca w dzień konie p. Korfantemu, 
na ulicę Mokotowską 50, gdzie mieszkał na drugim piętrze Piłsudski, zaziębiony 
i gorączkujący, i wrzeszczała o odsiecz dla Lwowa, chociaż tam pod Lwowem była 
już niemal cała armia polska! Rozważałem myśl otoczenia kilku takich krzykliwych 
zgromadzeń i kup swawolnych, odłączenia kobiet i wyrostków, a ubrania w mundury 
i powiezienia pod Lwów mężczyzn zrywających sobie tylko gardła w Warszawie... 
Ale jakoś do tego nie doszło, niestety. Miałem poważniejsze troski, jak dojść do 
kompromisu z delegacją poznańską, która wzięła na siebie sprawę całej narodowej 
demokracji polskiej. Złożyłem jej wizytę w Hotelu Europejskim i zaprosiłem do 
siebie dla porozumienia się. Rozpoczęły się długie, bezowocne, niestety, rozmowy 
z rodakami spod pruskiego zaboru, którzy chcieli wywrzeć decydujący wpływ na 
rząd w Warszawie, sami doń nie wstępując, bo zabór pruski był jeszcze częścią 
państwa pruskiego i oni tę zależność swoją publicznie respektowali aż do końca 
grudnia 1918 roku.

[…]

[W kontekście stosunku do Naczelnika Państwa warto przytoczyć również relację 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego: „Wróciłem właśnie z dworca Wiedeńskiego. 
Haller przyjechał. Jeszcze raz to samo, cośmy już niejednokrotnie widzieli: tłumy, 
cechy, strażacy, orkiestra, chorągwie, specyficzny entuzjazm warszawskiej ulicy, 
spod którego wionie pustka i bezmyślność. Znów mowy bez końca, frazesy 
niezliczone, jeszcze jeden »zbawiciel świata«, który ma go uwolnić od anarchii, 
nieporządku, bolszewizmu i od »niepowołanych i fałszywych proroków« (wyjątek 
z mowy powitalnej Dymowskiego – tego od zamachu stanu). Cała mise-en-
scène wybitnie endecka, mówcy (za wyjątkiem Wojciechowskiego) sami endecy. 
Kontrminy przeciw wileńskiej glorie zakładane są w sposób następujący: 1. Jakiż 
to nietakt brać Wilno wbrew woli Koalicji, jakiż to nietakt wyjechać z Warszawy, 
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gdy przyjechali sprzymierzeńcy z [gen. Paulem] Henrysem etc. etc. 2. Tylko zawiść 
do Hallera podyktowała Piłsudskiemu wileńską eskapadę. 3. No, czy to ładnie? 
Szeptycki trudził się, przygotował cały plan – przyjechał Piłsudski i zbiera owoce 
jego pracy. Tak się mówi »w szerokich sferach syreniego grodu«” (Biblioteka 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Papiery Kazimierza Sosnkowskiego, 
rkps 16501, t. 2, List Kazimierza Sosnkowskiego do Komendanta, 21 IV 1919 r., 
udostępniony przez Jerzego Kirszaka)]
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7. Powstanie pierwszego rządu Niepodległej Polski

[Z pamiętników Ignacego Daszyńskiego, t. 2, Kraków 1926 (ujednolicono typ czcionki)]

[…] Na 16 członków gabinetu było 6 socjalistów, 4 ludowców, 4 przedstawicieli 
stronnictw inteligenckich, 2 kierowników apolitycznych. Spośród tych ministrów 
„Tymczasowego Rządu Ludowego” sześciu było później ministrami w innych 
rządach. Pp. [Panowie]: Witos, Moraczewski, Iwanowski, Minkiewicz, Ziemięcki 
i Thugutt nieraz jeszcze służyć będą Polsce na najwyższych stanowiskach. 
Ułożywszy taką listę zacząłem nakłaniać tow. Moraczewskiego, aby stanął na czele 
rządu. Obok wielkich zdolności i kryształowej uczciwości mego przyjaciela, ceniłem 
w nim nadto dwie rzeczy: zaciętą wytrwałość i fakt, że urodził się w Poznańskiem, 
w Trzemesznie!

Ustępując dla osiągnięcia zgody Poznańczyków, chciałem mieć tę satysfakcję, 
że przedstawię im na premiera – Poznańczyka! I jeszcze jeden wzgląd miałem na 
myśli. Oto Moraczewski był niemal przez cały czas wojny naszym łącznikiem 
z Narodową Demokracją, do tego stopnia, że wywoływało to nawet sarkania 
w kołach partii. Mogłem więc sądzić, że Narodowa Demokracja przyjmie jego 
nazwisko z cichym zadowoleniem. Nigdy też nie mogłem później zrozumieć, 
dlaczego właśnie endecja objawiała takie konwulsje i paroksyzmy nienawiści 
przeciw rządowi Moraczewskiego.

Ale któż odgadnie drogi naszej rodzimej reakcji?
Niełatwo mi przyszło skłonić Moraczewskiego do podjęcia się roli prezydenta 

ministrów. Wreszcie późnym wieczorem mogłem go zawieźć do Piłsudskiego, 
leżącego w gorączce w łóżku. Prosiłem, aby był łaskaw rozmówić się z Moraczewskim, 
a ja tymczasem dyktowałem jednemu z adiutantów potrzebne dekrety i pisma. 
Koło 3 godziny w nocy wszystko było gotowe. Piłsudski podpisał przyjęcie mojej 
dymisji, nominację Moraczewskiego i skład nowego rządu. Nadto wystosował do 
mnie pismo osobne, dziękujące mi za pracę około zbliżenia i „przejęcia wzajemnym 
zaufaniem rozdzielonych dotąd synów jednej Ojczyzny”. Gdyby to zbliżenie doszło 
było do skutku, wówczas on byłby mógł podjąć się roli prezydenta ministrów. 
Naczelnik państwa dziękuje mi dalej, że nie wahałem się poświęcić „swojej 
osoby dla dobra sprawy”. Przy tej sposobności muszę sprostować żartobliwą 
wersję naczelnika państwa, jakoby „kazał stanąć na baczność kapitanowi saperów 
Moraczewskiemu” i zmusił go do objęcia rządu. Moraczewski był z pewnością jako 
inżynier dobrym kapitanem saperów, ale do rządu wszedł z czymś więcej: z pełnym 
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poczuciem osobistej odpowiedzialności. Około 4 godziny mogłem odwieźć tow. 
Moraczewskiego w samochodzie do domu i ucałowawszy go serdecznie, życzyć 
mu powodzenia w ciężkiej pracy, która go czekała, sam zaś pospieszyłem do pałacu 
Kronenberga, gdzie mnie oczekiwali niczego niepodejrzewający przyjaciele. Gdy 
im oznajmiłem nowinę o składzie rządu, powstały głośne protesty i zarzuty, dlaczego 
zrzekłem się premierostwa. Ale byłem już tak morderczo zmęczony, że nie miałem 
zamiaru tej dyskusji prowadzić. Pożegnałem zatem liczne towarzystwo i o 6 godzinie 
rano zasnąłem w hotelu, nie każąc się wcale budzić. O jakże rozkosznym był ten 
bezterminowy spoczynek, którego nie zaznałem od 6 aż do 19 listopada! Jakże 
rozkoszną była przechadzka bez celu po Warszawie, jakąż swobodę odczuwałem 
wreszcie po tylu miesiącach i latach niedoli wojennej! Spełniły się sny młodości: 
po latach męki wojennej, cierpień, walk, błędów i pracy, zajadłej, zapamiętałej 
pracy, po tylu przejściach, po tylu upadkach nadziei wyłaniało się oto niepodległe 
państwo polskie z krwawego odmętu dziejów. Uczucia, które rozpierały pierś moją 
w tym pierwszym dniu swobody, porównać mogę tylko z tymi, które odczuwałem 
w gorących dniach lata 1914 roku, w początku wojny. Nie każde pokolenie może 
być dumne z przeżycia takich dni epokowych.
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8. „Obejmuję, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, Najwyższą 
Władzę Republiki Polskiej i  będę ją sprawował aż do czasu 
zwołania Sejmu Ustawodawczego”.

[Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, 22 listopada 1918, Warszawa 
[w:] Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, 
Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

Na podstawie dekretu z dnia 14 listopada br. przedłożył mi p. Prezydent 
Ministrów, uchwalony przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, 
projekt utworzenia Najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej aż do 
czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.

Zatwierdzając przedłożony mi projekt, stanowię, co następuje:
Art. 1. Obejmuję, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, Najwyższą Władzę 

Republiki Polskiej i będę ją sprawował aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.
Art. 2. Rząd Republiki Polskiej stanowią mianowani przeze mnie i odpowiedzialni 

przede mną aż do zebrania się Sejmu Prezydent Ministrów i Ministrowie.
Art. 3. Projekty ustawodawcze, uchwalone przez Radę Ministrów, ulegają 

mojemu zatwierdzeniu i uzyskują moc obowiązującą, o ile sama ustawa inaczej nie 
stanowi, z chwilą ogłoszenia w „Dzienniku Praw Państwa Polskiego”; tracą one 
moc obowiązującą, o ile nie będą przedstawione na pierwszym posiedzeniu Sejmu 
Ustawodawczego do jego zatwierdzenia.

Art. 4. Akty rządowe kontrasygnuje Prezydent Ministrów.
Art. 5. Sądy wydają wyroki w imieniu Republiki Polskiej.
Art. 6. Wszyscy urzędnicy państwa polskiego składają przysięgę na wierność 

Republice Polskiej według ustalić się mającej przez Radę Ministrów roty.
Art. 7. Mianowanie wyższych urzędników państwowych zastrzeżone w myśl 

przepisów dotychczasowych Głowie Państwa, wychodzić będzie ode mnie, na 
propozycję Prezydenta Ministrów i właściwego Ministra.

Art. 8. Budżet Republiki Polskiej na pierwszy okres budżetowy uchwali Rząd 
i przedłoży mi do zatwierdzenia.

Dan w Warszawie, dnia 22 listopada 1918 roku
Prezydent Ministrów: (Jędrzej) Moraczewski

Józef Piłsudski
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9. „[...] jednolity organizm przeniknięty poczuciem wspólności 
celów i  zadań, jakie ma regularna Armia Rzeczypospolitej 
Polskiej”.

[Józef Piłsudski, Rozkaz o jednolitości armii, 7 XII 1918 r. [w:] idem, Pisma zbiorowe, t. 5, 
Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

Obecny stan przejściowy zakończy Sejm Ustawodawczy, który będzie obrazem 
woli Narodu i ustali grunt przyszłego życia narodowego i państwowego. W tym 
zwłaszcza okresie krystalizowania się opinii narodowej wojsko stać musi poza 
burzliwą fluktuacją życia politycznego i musi być przeniknięte zrozumieniem 
doniosłości roli Sejmu Ustawodawczego. Wojsko, znajdujące się samo w okresie 
organizacyjnym, tym bardziej przestrzegać musi tej podstawowej zasady i całym 
swym sposobem zachowania się i myślenia winno dawać przykład karnego posłuchu. 
Stanowi ono jednolity organizm przeniknięty poczuciem wspólności celów i zadań, 
jakie ma regularna Armia Rzeczypospolitej Polskiej.

Pewne podstawowe i elementarne zasady wojskowego zachowania się i formy 
obejścia tym pilniej obecnie winny być przestrzegane. Wojsko powinno na zewnątrz 
promieniować poczuciem karnej spoistości i stanowić w społeczeństwie, skołatanym 
tylu przejściami, ośrodek zamierzeń i wysiłków organizacyjnych.

W tym celu wszyscy dowódcy winni z całym taktem, ale też stanowczością 
wprowadzać w swych oddziałach jednolity duch, usuwając wszelkie przejawy 
odrębnego patriotyzmu poszczególnych oddziałów lub jednostek, który płynąć 
może z ich przeszłości” [...].
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10. „[...] mam nadzieję, że [...] w chwili tak poważnej, co najmniej 
kilku ludzi – jeśli, niestety, nie cała Polska – potrafi się wznieść 
ponad interesy partii, klik i grup”.

[Józef Piłsudski, List do Romana Dmowskiego, 21 XII 1918 r., Przemyśl [w:] idem, Pisma 
zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

Drogi Panie Romanie!
Wysyłając do Paryża delegację, która się ma porozumieć z Komitetem paryskim 

w sprawie wspólnego działania wobec aliantów, proszę Pana, aby zechciał 
Pan wszystko uczynić dla ułatwienia rokowań. Niech mi Pan wierzy, że nade 
wszystko życzę sobie uniknięcia podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec 
aliantów: tylko jedno wspólne przedstawicielstwo może sprawić, że nasze żądania 
zostaną wysłuchane. Troska o tę jedność jest przyczyną, że nie śpieszyłem się 
z przystąpieniem do tej sprawy.

Opierając się na naszej starej znajomości, mam nadzieję, że w tym wypadku 
i w chwili tak poważnej, co najmniej kilku ludzi – jeśli, niestety, nie cała Polska 
– potrafi się wznieść ponad interesy partii, klik i grup. Chciałbym bardzo widzieć 
Pana między tymi ludźmi.

Proszę przyjąć zapewnienia mojego wysokiego szacunku
Józef Piłsudski

[„Po nieudaniu się w listopadzie 1918 r. prób naczelnika państwa, usiłującego 
utworzyć rząd koalicyjny, obserwując później rozwój naszych stosunków 
wewnętrznych oraz przez czas dłuższy patrząc z bliska na trudności gabinetu 
Paderewskiego, doszedłem do przekonania, że w początkowych okresach 
odbudowy państwa oraz w obliczu wojen o granice największą siłą wewnętrzną 
i najskuteczniejsze wyniki zbiorowych wysiłków mogła zapewnić Polsce zgodna 
współpraca Piłsudskiego z Dmowskim. U schyłku 1919 r. oraz w pierwszej połowie 
1920 poświęciłem niemało zabiegów urzeczywistnieniu tej myśli. Z naczelnikiem 
państwa widywałem się codziennie; z Dmowskim spotykałem się od czasu do czasu 
[...]. Niestety, gdy po wielu rozmowach Komendant oznajmił wobec mnie swoją 
zgodę na próbę takiej współpracy z Dmowskim, ten ostatni po dłuższych wahaniach 
zajął stanowisko odmowne. Wspominając dzisiaj ową, jedną z wielu nieudanych 
moich inicjatyw politycznych, myślę przecież, iż powodzenie mych ówczesnych 
starań mogłoby zaoszczędzić młodemu państwu wielu tragedii i nieszczęść, wielu 
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wstrząsów osłabiających Polskę i zatruwających nasze życie publiczne” (Kazimierz 
Sosnkowski, List przemówienie na obchód 50-lecia czynu zbrojnego J. Piłsudskiego 
[w:] idem, Wybór pism, oprac. Jerzy Kirszak, Wrocław, Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich – Wydawnictwo, 2009)].
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11. Podporządkowanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej władzom 
w Warszawie

[Z relacji Jędrzeja Moraczewskiego [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków 
i wojskowych, wybrał i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1987]

Komisja Rządząca we Lwowie i Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie 
porozumiały się nareszcie z sobą. Nastąpiło również porozumienie z republiką 
przemyską, a tarnobrzeska sama przez się przestała istnieć. Lwów ma być przyszłą 
siedzibą PKL. Reprezentanci wszystkich stronnictw weszli w jej skład wedle 
klucza, który podaliśmy powyżej. Po kilku konferencjach i uchwałach doszło 
nareszcie 30 grudnia do skutku porozumienie z rządem ludowym. Na czele nowego 
zarządu Galicji stanąć ma generalny komisarz, podporządkowany ministrowi spraw 
wewnętrznych jako druga instancja. Zakres jego działania odpowiada mniej więcej 
władzy dawnego namiestnika. Komisja Likwidacyjna jest jego ciałem doradczym, 
niektórzy jej członkowie obejmą szefostwo działów administracji wewnętrznej. 
Rząd zamianował komisarzem dotychczasowego likwidatora z Wiednia, Kazimierza 
Gałeckiego. Przez tę umowę zjednoczenie b. zaboru austriackiego z b. Królestwem 
postąpiło znacznie naprzód. Dekretem z 31 grudnia przejął minister sprawiedliwości 
sądownictwo Galicji i Śląska pod swój bezpośredni zarząd. [...]
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12. Zamach stanu z 4 stycznia 1919 r.

[Z relacji Jędrzeja Moraczewskiego [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków 
i wojskowych, wybrał i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1987]

W nocy z 4 na 5 stycznia kilku oficerów z pułkownikiem Januszajtisem na czele, 
wydawszy sfałszowane rozkazy, usiłowało, za pomocą w ten sposób zbałamuconej 
garstki żołnierzy, wykonać zamach stanu. Przede wszystkim obstawiono komendę 
placu i stację telefoniczną.

O godz. 3 w nocy ministrowie Moraczewski i Wasilewski wyszli z Belwederu 
i wsiedli do automobilu. Przy Al[ejach] Ujazdowskich szofer zatrzymał automobil 
i zaczął coś manipulować przy motorze. Widocznie był w spisku. W tej chwili 
zajechały dwa automobile zajęte przez Straż Narodową i żołnierzy z 21 pułku 
piechoty, którzy ministrów aresztowali.

Ministrów zawieziono do garażu w Al[ejach] Jerozolimskich 75 (na przeciwko 
Dworca Kaliskiego). Aresztowanych umieszczono na pierwszym piętrze i oddano 
pod straż 6 żołnierzy. Na podwórzu było mnóstwo straży i kilkunastu żołnierzy.

Około godz. 3 i pół przyprowadzono rotmistrza Gorzechowskiego, komendanta 
milicji miejskiej, którego podczas aresztowania zbiry ze straży narodowej kolbami 
pobili. W tym samym czasie przyprowadzono dr. Jodkę z ministerstwa spraw 
zagranicznych, kpt. Boernera, komendanta milicji ludowej, wreszcie ministra 
Thugutta.

Minister Thugutt był w nocy u siebie w domu. Nagle zadzwoniono. Gdy Thugutt 
otworzył drzwi z łańcucha, dwaj zbiry ze straży narodowej dali dwa strzały, które 
osmaliły twarz ministra. Thugutt zatrzasnął drzwi, a zbiry wraz z przybyłym 
z nimi ppor. żandarmerii Skrudlikiem uciekli. Minister zatelefonował do milicji 
miejskiej i żandarmerii, na skutek czego zjawił się ktoś z żandarmerii z żądaniem, 
ażeby Thugutt udał się do komendy na placu Saskim. Gdy minister tam poszedł, 
zastał płk. Januszajtisa, który oświadczył, że aresztuje ministra w imieniu jakiegoś 
„rządu narodowego”. Januszajtis kazał odwieźć ministra do garażu przy Al[ejach] 
Jerozolimskich, gdzie znajdowali się poprzednio aresztowani.

Gdy Thugutta wprowadzono na podwórze garażu, zbiry ze straży obywatelskiej 
wołali: „Co, ten żyje?! Mieli go przecie zabić!”.

Dotąd zamach się udał. Natomiast reszta programu nie dopisała. Dwaj oficerowie 
aresztowali szefa sztabu Szeptyckiego w jego mieszkaniu w Hotelu Bristol. Gdy 
Szeptycki, eskortowany, wychodził z hotelu, uwolnili go dwaj żołnierze, stojący na 
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warcie przed hotelem i aresztowali obu oficerów. Szeptycki udał się na plac Saski, 
gdzie stały, rzekomo zbuntowane, 2 kompanie piechoty.

Adiutanci naczelnika słyszeli jeszcze w nocy rozmowę, telefoniczną, żeby 
przerwać połączenie z Belwederem. O godz. 4 rano przyszedł kapitan Wężyk 
z kilku ludźmi, który prosił, ażeby naczelnik udał się na plac Saski do komendy 
warszawskiej. Kapitana natychmiast aresztowano. O godzinie 5 rano ruszył na plac 
Saski szwadron ułanów, w ślad za nim ruszyła szkoła podchorążych.

Tymczasem Szeptycki wraz z pułk. Berbeckim stanęli przed frontem piechoty 
i w zwięzłych słowach wyjaśnili żołnierzom, do czego ich oficerowie nadużyli. 
Żołnierze oburzeni, stanęli od razu po stronie rządu. Nadjechał Piłsudski i udał się 
do komendy placu, otoczonej przez piechotę dowodzoną już przez Berbeckiego. 
Oficerów, znajdujących się w komendzie placu, kazał aresztować. Była tam siedziba 
utworzonego nad ranem „rządu narodowego”. Składali go dr [Tadeusz] Dymowski, 
prezes „Rozwoju”, który już nieraz groził zamachem stanu, Jerzy Zdziechowski, 
Eustachy Sapieha, prezes Głównej Rady Opiekuńczej, i [Ludomir] Czerniewski, 
redaktor „Naszej Gazety”.

Piłsudski zwymyślał tych panów jak żaków, ale puścił ich na słowo, dane mu 
przez Sapiehę, że w ciągu dnia stawią się na jego żądanie. Tylko Sapieha słowa 
dotrzymał, inni zwiali.

O 6 rano skończył się cały zamach wielkim fiaskiem. Jedynie tylko ministrów 
trzymali jeszcze zamachowcy w zamknięciu w garażu.

O godz. 7 z rana zajechały przed garaż dwa automobile kryte. Aresztowanych 
wyprowadzono z pokoju, kazano wsiąść do środka. Straż obywatelska z rewolwerami, 
wymierzonymi w aresztowanych, odwiozła ich okólnymi ulicami do stowarzyszenia 
endeckiego „Rozwój”, ul. Żurawia 2. Tutaj zamknięto aresztowanych w małym 
pokoiku pod strażą 5 drabów z karabinami.

Mimo nieudania się zamachu, chcieli zamachowcy wywieźć ministrów o zmroku 
za miasto i tam rozstrzelać. 

Ślad więzienia ministrów odkrył pułkownik Berbecki. O 12 w południe wpadł 
do „Rozwoju”, sterroryzował straż, rozbroił ją i uwolnił uwięzionych. Zamach nie 
powiódł się zupełnie. W więzieniu znaleźli się spiskowi oficerowie i Sapieha. Rząd 
rozbroił Straż Narodową, o czym wyżej, i wprowadził na 3 miesiące stan wyjątkowy 
w m. Warszawie. [...]
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13. „[…] staraliśmy się wykonać wszystko możliwe dla 
organizowania państwa”.

[Z relacji Jędrzeja Moraczewskiego [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków 
i wojskowych, wybrał i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1987]

Zrobiwszy jeszcze raz przegląd wszystkich rozporządzalnych środków, 
rozważywszy wszelkie możliwości, postanowił rząd ustąpić i oddać władzę w ręce 
gabinetu bezpartyjnego. Ponieważ Paderewski przyjął warunek przeprowadzenia 
wyborów sejmowych w terminie 26 stycznia i zwołania sejmu na 9 lutego, przeto 
rząd wniósł 15 stycznia podanie o dymisję, a 16 stycznia ustąpił. Motywa rządu 
najlepiej określa jego pismo, wystosowane do naczelnika państwa. Pismo to brzmi:

Naczelniku!
Historia ostatniego stulecia wytworzyła tak głęboką nieufność między klasami 

społecznymi w Polsce, że w momencie odrodzenia bytu państwowego naszego 
narodu okazało się niemożliwe utworzenie rządu, skupiającego reprezentantów 
wszystkich warstw społecznych do wspólnej pracy.

My, reprezentanci polskich chłopów, robotników i inteligencji, zostaliśmy 
wezwani do objęcia rządów nie dlatego, jakobyśmy posiadali na to najwięcej 
wiedzy, zdolności i umiejętności, ale dla stwierdzenia, że nadszedł czas naprawy 
błędów wiekowych, że nowoczesne państwo polskie rządzić się musi zasadą 
sprawiedliwości społecznej wobec tych, którzy w danym państwie polskim do pełni 
praw nie byli dopuszczeni i że lud polski dojrzał do przejęcia na siebie obowiązku 
utrzymania i obrony Rzeczypospolitej Polskiej i związanych z tym praw.

Obejmując rządy w Polsce, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ciężki bierzemy 
na siebie obowiązek. Wiedzieliśmy, że Polska, rozdarta na wiele części, zniszczona 
przez szalejącą na jej ziemiach wojnę, wyssana do szpiku kości przez rozbójniczą 
gospodarkę okupujących ją armii niemieckich, austriackich i rosyjskich, 
nieposiadająca ani własnego aparatu państwowego, ani skarbu, ani wojska, szarpana 
przez namiętne wybuchy walk partyjnych, wymaga niesłychanego wysiłku, aby 
z tej nędzy, głodu, zniszczenia i chaosu mogło się wyłonić i utrwalić ucieleśnienie 
przyświecającego nam ideału: „Niepodległej, nowocześnie zorganizowanej, a więc 
Ludowej Republiki Polskiej”.

Ten potrzebny zbiorowy wysiłek może stworzyć tylko wola narodu; wola 
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narodu wypowiedzieć się może tylko w instytucji wybranej przez cały naród, tylko 
w sejmie. W bardzo krótkim czasie przygotowaliśmy w zupełności zwołanie sejmu. 
Wybory, rozpisane na najdemokratyczniejszej podstawie, rozstrzygną w dniu 26 
stycznia 1919 r. walkę o władzę w Polsce. Pierwsze posiedzenie sejmu może się 
odbyć przed upływem połowy lutego. Najważniejsze więc nasze zadanie spełnione.

Poza tym staraliśmy się wykonać wszystko możliwe dla organizowania państwa, 
łączenia rozdartych jego części, usunięcia i łagodzenia bezrobocia, walki z lichwą 
artykułami pierwszej potrzeby, ochrony pracy i opieki społecznej.

Wszystko to robiliśmy lepiej i prędzej, niżby to był w stanie zrobić jakikolwiek 
rząd w tych warunkach, w jakich pracowaliśmy, i w stosunkowo tak krótkim czasie, 
nie dając się ani na chwilę unieść partyjnym namiętnościom i zachowując spokój 
i zimną krew wobec szalejących przeciw nam ataków, zarówno z prawej, jak 
i z lewej strony. Niełatwe są bowiem rządy państwa, w którym posiadający, bogaci 
odmawiają płacenia podatków, bojkotują pożyczkę państwową, wprowadzają 
sabotaż na wszystkich polach gospodarki państwowej, uprawiają lichwę artykułami 
codziennej potrzeby, sprzedają i wywożą żywność za granicę. Koła te, nie cofając 
się nawet przed zamachem na członków rządu, godzą nie tyle w obecny rząd, ile 
w samą ideę rządu i w państwo polskie, a robią to w chwili, gdy pod Lwowem 
toczy się zacięty bój, gdy ze wschodu grozi nam zalew przez wojska rosyjskie, 
stojące już w Wilnie, gdy na zachodzie zbiera się armia niemiecka dla ponownej 
okupacji naszego kraju. Przez odmowę państwu wszelkich środków w chwili, gdy 
Ojczyzna w niebezpieczeństwie, koła te utwierdzają ujemny sąd bezstronnych ludzi 
o szczerości ich krzykliwego patriotyzmu.

Innymi środkami, innymi metodami walki dąży do tego samego celu, do 
anarchii w Polsce, ta grupa, która hasła i natchnienia czerpie z zamętu wschodu 
Europy. Wodzowie tej grupy powinni wiedzieć, że urzeczywistnienie ich haseł 
w chwili obecnej w zrujnowanej Polsce musi przynieść z sobą anarchię, to jest 
niesłychane wyniszczenie przede wszystkim całej klasy robotniczej i włościańskiej. 
Anarchia podkopie wprawdzie w pierwszej chwili klasę posiadającą, ale tylko po 
to, by natychmiast utworzyć nową, równie jak dawna, nieliczną warstwę, rządzącą 
despotycznie całym narodem za pomocą militaryzmu, jak nas poucza przykład 
Rosji.

Wśród tych dążności tak zgodnych w skutkach, choć tak skrajnie rozbieżnych 
w swych zamierzeniach, praca rządu była nadzwyczaj utrudniona. Szybkie zwołanie 
sejmu to jedyne wyjście z tych trudności.
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Ale i sejm nie będzie w stanie uspokoić kraju i rozpocząć w nim swej twórczej 
pracy, jeżeli Polska nie będzie miała zapewnionych środków koniecznych dla jej 
życia państwowego. Polsce brak chleba, maszyn, surowców, broni i pieniędzy. Środki 
te musi rząd uzyskać zaraz, jeszcze przed zwołaniem sejmu, aby odjąć mu na czas 
pierwszych miesięcy jego obrad troskę o zaspokajanie koniecznych potrzeb dnia 
i przez to umożliwić pracę nad konstytucją. Nie posiadając tych środków u siebie, 
wewnątrz kraju, lub mając ich za mało, albo też nie mogąc ich otrzymać wskutek 
złej woli posiadających albo rozporządzających nimi, musi Polska szukać ich za 
granicą. Rząd obecny napotyka na poważne trudności w ich uzyskaniu. Wprawdzie 
trudności te dałyby się usunąć, ale na to potrzeba dłuższego czasu, a sprawa nie 
cierpi zwłoki. Rząd niebojkotowany przez posiadających może znajdzie się 
w szczęśliwszych od nas warunkach i potrafi od razu usunąć te trudności, które nas 
skłaniają do przedłożenia prośby o przyjęcie dymisji gabinetu.

Warszawa, dnia 17 stycznia 1919 r.
Jędrzej Moraczewski 

prezes ministrów
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14. Ustąpienie rządu Jędrzeja Moraczewskiego i zasługa polskich 
socjalistów

[Z relacji Mieczysława Niedziałkowskiego [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, 
polityków i wojskowych, wybrał i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1987]

Przyczyny ustąpienia rządu Moraczewskiego były następujące: główna polegała 
na tym, że rząd ten miał bardzo silną opozycję w stronnictwach prawicowych, 
większych i średnich posiadaczach oraz olbrzymiej części inteligencji. Był 
sabotowany wszelkimi sposobami, podatków mu nie płacili, bądź świadomie, 
bądź to ze skąpstwa wrodzonego masom włościańskim i wstrętu ich do płacenia 
podatków komukolwiek bądź. Administracja zaś nasza nie była w stanie ściągać 
jeszcze podatków przymusowo. Rokowania o pożyczkę u Ententy rozbiły się 
od razu wskutek odmowy poparcia ze strony Komitetu Narodowego. Rząd zaś 
jednomyślnie uchwalił nie drukować pieniędzy, dopóki nie zbierze się sejm, by nie 
wywołać u nas drożyzny i nie obarczać budżetu państwowego. Kasa państwowa była 
pusta. Sytuacja aprowizacyjna trudna, ponieważ pomoc żywnościową ofiarowywała 
nam wtedy tylko Ameryka, lecz w rozmiarach ograniczonych. Francja zaś i Anglia 
uzależniały swą pomoc od Komitetu Narodowego w Paryżu.

Rozpisane wybory i odbywająca się akcja wyborcza dały do zrozumienia 
rządowi, że w przyszłym sejmie może liczyć na jedną trzecią część posłów. Głównym 
zaś żądaniem rządu ludowego było zwołanie sejmu i oddanie mu władzy. Wobec 
niemożności odłożenia wyborów rząd Moraczewskiego wolał ustąpić przed klęską, 
będąc za to pewnym, że sejm będzie zwołany. Stronnictwa prawicowe proponowały 
utworzenie Rady Narodowej ze wszystkich stronnictw i organizacji partyjnych jako 
surogat sejmu oraz zaniechanie zwołania tej instytucji ustawodawczej: na to się rząd 
ludowy nie zgodził.

Przed tym rządem stały dwie alternatywy: albo iść za przykładem bolszewików, 
tj. konfiskować majątki, […] wysyłać ekspedycje karne na wieś po aprowizację 
i tym podobne środki represyjne lub też ustąpić. W tej sprawie decydował taktycznie 
Komitet PPS, który po dwudniowych naradach doszedł do przekonania, że pierwszej 
drogi młoda państwowość nie wytrzyma, przy tym ten sposób postępowania byłby 
niezgodny z zasadniczym programem partii, jej taktyką wyrobioną przez długie lata. 
Prócz tego doprowadziłby do związku z Rosją Sowiecką wobec stosowania metod 
analogicznych. Motywy te spowodowały, że Komitet udzielił zgody na ustąpienie 
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rządu. Zamach stanu z 4 na 5 stycznia 1919 r. nie grał w danym wypadku żadnej 
roli, przeciwnie, rząd wzmocnił się moralnie i taktycznie i chętnie podjąłby walkę, 
gdyby nie okoliczności powyższe.

Jednym z głównych zarządzeń gabinetu Moraczewskiego było przeprowadzenie 
ordynacji wyborczej. Opracowało ją podczas rządu Świeżyńskiego Biuro Pracy 
Społecznej ([Zygmunt] Chrzanowski, Niedziałkowski i [Włodzimierz] Wakar). To 
biuro pracowało na żądanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podstawą wyborów 
było pięcioprzymiotnikowe prawo głosów z udziałem kobiet i pod warunkiem dojścia 
do 21 lat oraz niekaralności kryminalnej. Technika wyborów według tego projektu 
pozostała ta sama w późniejszym dekrecie Moraczewskiego. Rząd Świeżyńskiego 
zaakceptował ten projekt jeszcze za czasów Rady Regencyjnej. Rząd ludowy przejął 
akceptowany przez Świeżyńskiego projekt bez zasadniczych zmian, wprowadzając 
tylko pewne uproszczenia techniczne, skrócenie terminów oraz inny podział na 
okręgi. [...] Zasługą, której nikt odjąć nie może Polskiej Partii Socjalistycznej, 
jest że jako dawna i silnie zorganizowana partia, o jasnej wypracowanej doktrynie 
polityczno-społecznej, skierowała początkową budowę państwowości polskiej 
na drogę demokracji parlamentarnej, a nie dyktatury proletariatu. Tym uratowała 
Polskę od losu Rosji.
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15. „[...] ażeby w  kraju doszło do uzgodnienia frontu, komitet 
uchwalił dnia następnego prawie jednogłośnie zadepeszować 
Paderewskiemu, by podjął się misji utworzenia rządu”.

[Z opracowania Mariana Seydy, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. 2, Poznań 
1931, cyt. za: [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych, wybrał 
i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987]

W Warszawie dojrzała tymczasem sprawa narodowego rządu porozumienia. 
Gabinet Moraczewskiego, pozbawiony w kraju i za granicą kredytu moralnego 
i materialnego, nie mógł się już dłużej utrzymać. Naczelnik państwa powierzył 
wobec tego misję utworzenia nowego rządu Paderewskiemu. Paderewski 
zakomunikował to Komitetowi Narodowemu radiotelegramem, wysłanym 14 
stycznia, a mianowicie, że zlecenie idzie w kierunku powołania do życia gabinetu 
urzędniczego bez różnic partyjnych. „Nie mogę Panom zataić – donosił Paderewski 
– że warunki ustalone są bardzo ciężkie. Komendant Piłsudski żąda, by Komitet 
Narodowy skooptował dziesięciu nowych członków, a mianowicie Dłuskiego, 
Sokolnickiego, Sujkowskiego, Diamanda, Thugutta, Wasilewskiego, Bojkę, Patka, 
Downarowicza, Waryńskiego lub zamiast niego ludowca”. Według Paderewskiego 
Ministerium Spraw Zagranicznych miało być kierowane przez radę, złożoną pod jego 
kierownictwem z przedstawicieli, po jednym, Poznańskiego, Galicji, robotników, 
ludowców i aktywisty [Stanisława] Bukowieckiego. „Jest życzenie – czytamy dalej 
– by Dmowski, Paderewski i Wasilewski byli członkami delegacji na konferencję 
pokojową”. Telegram kończył się: „Dumny z roli, jaka mi została powierzona, nie 
wyrażam żadnego zdania osobistego, prosiłbym tylko Panów o odpowiedź bez 
zwłoki i wybaczenie, jeżeli pod presją najpoważniejszych wypadków przyjmę 
nałożony ciężar przed uregulowaniem sprawy Komitetu Narodowego”.

Warunki były dla komitetu istotnie bardzo dotkliwe: z jednej strony miał 
komitet w swe grono, dotąd pod względem myśli i pracy zharmonizowane, 
przyjąć dziesięciu ludzi sobie obcych, a z drugiej strony pozostawał stosunek 
Piłsudskiego do komitetu całkowicie nieokreślony. Mimo to, ażeby w kraju doszło 
do uzgodnienia frontu, komitet uchwalił dnia następnego prawie jednogłośnie 
zadepeszować Paderewskiemu, by podjął się misji utworzenia rządu. Radiotelegram 
Dmowskiego stwierdzał, że komitet godzi się na kooptację dziesięciu członków, 
ale pod warunkiem, że dojdzie do skutku rząd Paderewskiego, gwarantujący 
porozumienie między trzema dzielnicami i bezstronność wyborów. Prezes komitetu 
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donosił Paderewskiemu ponadto, że komitet wybrał jego, Dmowskiego, jednym 
z dwóch delegatów i oczekuje instrukcji ostatecznej Paderewskiego, by donieść 
sprzymierzonym o wyborze drugiego delegata. W sprawie komitetu Dmowski 
zastrzegł się, że „pozycja jego musi pozostać niezawisła od zmian ministerialnych”, 
i że „Komitet stanowi organ kierowniczy polityki zewnętrznej”. Telegram podnosił 
ostatecznie, że „sprawy armii polskiej muszą być rozstrzygnięte w porozumieniu 
z Komitetem Narodowym”. [...]

Komitet Narodowy Polski uznał był gabinet Paderewskiego zaraz po jego 
powstaniu w radiotelegramie, wysłanym 21 stycznia przez Dmowskiego do 
Paderewskiego. Paderewski ze swej strony uznał 23 stycznia Komitet Narodowy 
za „przedstawicielstwo interesów polskich wobec rządów sprzymierzonych 
i stowarzyszonych oraz wobec federalnego rządu szwajcarskiego”. Tego samego 
dnia Dmowski zawiadomił rządy wspomniane o wzajemnym uznaniu rządu 
polskiego w Warszawie i Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Nastąpiły 
akty formalnego uznania państwa i rządu polskiego przez rządy sprzymierzone, 
a mianowicie Stanów Zjednoczonych – 30 stycznia, Francji – 23 lutego, Anglii – 25 
lutego i Włoch – 27 lutego. Uznanie przez koalicję państwa polskiego de facto zawarte 
już było w zaproszeniu z dnia 15 stycznia, skierowanym do Komitetu Narodowego 
Polskiego, by delegaci Polski przybyli na konferencję międzysojuszniczą dla 
preliminarzy pokojowych. [...]
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16. Kłopoty premiera Paderewskiego

[Ze wspomnień politycznych Stanisława Głąbińskiego [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów 
stanu, polityków i wojskowych, wybrał i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1987]

[...] Nowy gabinet miał się nazywać urzędniczym i nie mieć w swoim składzie 
endeków. Paderewski w imię zgody i jedności przyjął wszystkie warunki po 
porozumieniu się z paryskim komitetem, nie przeczuwał jednak, że rząd taki 
nie będzie ani jego rządem, ani nie odpowie nadziejom narodu. Rząd utworzony 
przez Paderewskiego w porozumieniu z naczelnikiem państwa miał większość 
piłsudczyków, częściowo należących do gabinetu Moraczewskiego, a zarazem 
miał charakter lewicowy, gdy Paderewski był uważany za narodowca. Był to 
więc rząd tylko pod firmą Paderewskiego, który jako premier i minister spraw 
zagranicznych, przebywający ciągle w Paryżu, nie miał na ten rząd wpływu, 
a nawet miał w nim otwartych przeciwników. Do rządu tego należeli piłsudczycy 
Stanisław Wojciechowski, Leon Supiński, Stanisław Janicki, Jerzy Iwanowski. 
Zenon Przemyski, Józef Pruchnik, Julian Eberhardt, nadto lewicowiec Kazimierz 
Hącia. Bezpartyjnymi byli Józef Englich (skarb), Antoni Minkiewicz (aprowizacja), 
dr Tomasz Januszewski i Jan Łukasiewicz. Minister poczty Hubert Linde był 
w czasach austriackich narodowym demokratą, później bezpartyjnym urzędnikiem.

Gdyby prawdą było, co tak często Sejmowi Ustawodawczemu zarzucano, że 
rządziła tam sejmokracja, niedbająca o dobro państwa, to pierwszy Związek Ludowo-
Narodowy powinien by był przeciw takiemu rządowi zaprotestować, ponieważ 
wcale nie odpowiadał większości sejmu. Jego nazwa gabinetu „urzędniczego” 
nikogo nie mogła złudzić, bo było w nim tylko dwóch urzędników, a reszta 
prawie wszyscy lewicowcy partyjni. A jednak przyjęliśmy ten rząd w milczeniu, 
a premierowi Paderewskiemu sejm uchwalił na wniosek Korfantego, który był 
początkowo prezesem Związku Ludowo-Narodowego, „swoje pełne zaufanie” 
(przeciwko skrajnej lewicy). Zjazd przedstawicieli Naczelnej Rady Ludowej oraz 
stronnictw umiarkowanych b. zaborów rosyjskiego i austriackiego uchwalił już 17 
stycznia wezwać całe społeczeństwo bez względu na różnice polityczne i społeczne, 
aby w tej dziejowej chwili skupiło się około nowego rządu pod najwyższym hasłem 
dobra i szczęścia Rzeczypospolitej (M. Seyda).

[...] Skład rządu Paderewskiego i sposób samowolnego urzędowania każdego 
z ministrów dawały wiele powodów do interwencji. Każdy z ministrów w jego 
gabinecie gospodarował samowładnie, nie licząc się z zakresem swoich uprawnień 
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i takimże zakresem innych ministrów. Np. minister sztuki wydał rozporządzenie 
bez wiedzy innych ministrów, aby wszystkie drogi w Polsce obsadzono wierzbami. 
Byłby to może charakterystyczny krajobraz polski, ale w administracji drogowej 
trzeba mieć na oku rozmaite inne względy. Otrzymywaliśmy ciągle zażalenia na 
partyjne rozporządzenia rozmaitych ministrów, jakby rząd był dalszym ciągiem 
rządu Moraczewskiego. Sam minister prezes doświadczył wkrótce słodyczy 
samodzielnych rządów poszczególnych ministrów, gdy po Englichu i Karpińskim 
został ministrem skarbu mianowany [Leon] Biliński. Doświadczony w Austrii, starał 
się Biliński opanować samowładne zarządzenia ministrów, naruszające interesy 
skarbu, i ułożył w tym celu tzw. dekalog, którego mieli się trzymać poszczególni 
ministrowie. Nie poprzestał jednak na tym i usiłował swój dekalog zastosować 
także do premiera, oskarżając go przed komisjami sejmowymi, że na własną rękę 
poczynił zamówienia wagonów w Anglii i innych urządzeń niezbędnych Polsce. Pod 
tym względem Biliński nie miał słuszności, ponieważ premier za granicą korzystał 
z swych osobistych znajomości i wpływów, aby zapewnić Polsce niezbędne 
wówczas ze względów wojskowych parowozy i wagony. Biliński jednak prowadził 
otwartą wojnę z premierem aż do swego ustąpienia [...].
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17. „Prawa, przez was uchwalone, będą początkiem nowego życia 
wolnej i zjednoczonej Ojczyzny”.

[Józef Piłsudski, Przemówienie na otwarcie Sejmu Ustawodawczego, 10 lutego 1919 [w:] idem, 
Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–
1938)] 

W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwy, że przypadł 
mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego 
jedynym panem i gospodarzem.

Radość dnia dzisiejszego byłaby stokroć większa, gdyby nie troska, że zbieracie 
się w chwili niezwykle ciężkiej. Po długiej, nieszczęsnej wojnie świat cały, a z nim 
i Polska, czekają z tęsknotą upragnionego pokoju. Tęsknota ta w Polsce dziś ziścić 
się nie może. Synowie Ojczyzny muszą iść, by bronić granic i zabezpieczyć Polsce 
swobodny rozwój.

Sąsiedzi nasi, z którymi pragnęlibyśmy żyć w pokoju i zgodzie, nie chcą 
zapomnieć o wiekowej słabości Polski, która tak długo stała otworem dla najazdów 
i była ofiarą narzucania jej obcej woli przemocą i siłą.

Nie chcemy mieszać się do życia wewnętrznego któregokolwiek z naszych 
sąsiadów, lecz pozwolić nie możemy, by pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby 
pod pozorem rzekomego dobrodziejstwa, naruszono nasze prawo do samodzielnego 
życia.

Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy, by uszczuplano nasze 
granice, do których mamy prawo.

Dążności naszych sąsiadów sprawiły, że ze wszystkimi nimi znajdujemy się 
obecnie w otwartej wojnie lub co najmniej w stosunkach mocno naprężonych.

Jasną stroną w naszych stosunkach zewnętrznych są zacieśniające się węzły 
przyjaźni z państwami Ententy. Głęboka sympatia łączyła już dawniej Polskę ze 
światem demokratycznym Europy i Ameryki, nieszukającym sławy w podbojach 
i ucisku innych narodowości, a pragnącym ułożenia stosunków w myśl zasad 
sprawiedliwości i słuszności.

Sympatia ta spotęgowała się, gdy sławne armie państw sprzymierzonych, 
druzgocąc ostatnią potęgę naszych ciemiężycieli, wyzwoliły Polskę z niewoli.

Jestem przekonany, że serdeczne uczucia i niezaprzeczona spólność interesów 
z tymi państwami uczynią niezbędną dla nas z ich strony pomoc – wydatną 
i skuteczną.
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Naród polski przez półtora wieku zmuszany był stosować się do praw, 
narzuconych przez obcą przemoc. Nie mogąc normować swego życia według 
własnej woli, zatracił przez ten długi okres poczucie prawa i wiarę we własne siły.

Obdarzeni dziś zaufaniem narodu, dać mu macie podstawy dla jego niepodległego 
życia w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej podstawie 
utworzycie rząd, oparty o prawa, przez wybrańców narodu ustanowione. Prawa, 
przez was uchwalone, będą początkiem nowego życia wolnej i zjednoczonej 
Ojczyzny.

Polska otoczona zewsząd przez wrogów, musi posiadać armię, która by mogła 
sprostać swoim ciężkim zadaniom. Macie poprzeć i rozwinąć rozpoczętą budowę 
wojska, tak by Ojczyzna, zasłonięta piersiami żołnierza, mogła się czuć bezpieczna 
i przeświadczona, że honoru jej i praw broni silna i dobrze wyposażona armia.

Wreszcie zwrócicie, panowie, niechybnie baczną uwagę na niedomagania naszego 
życia gospodarczego, upośledzonego przez gospodarkę obcych i zrujnowanego silnie 
przez wojnę i okupację. W tej dziedzinie należyte uregulowanie spraw znajdującego 
się w upadku przemysłu i niezbędnych reform agrarnych w duchu postępu i wielkich 
demokracji Zachodu stworzy zdrowe podstawy dla siły duchowej narodu i da trwałe 
podłoże dla budowy jego przyszłości.

Życząc panom powodzenia w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy, ogłaszam 
pierwszy Sejm wolnej i zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej za otwarty i powołuję 
najstarszego z panów, posła Ferdynanda Radziwiłła, do objęcia tymczasowego 
przewodnictwa.
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18. „W wielkim chaosie i rozprzężeniu, które ogarnęło po wojnie 
całą środkową i  wschodnią Europę, chciałem właśnie z  Polski 
uczynić ośrodek kultury, w którym rządzi i obowiązuje prawo”.

[Józef Piłsudski, Deklaracja o złożeniu urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa, 20 lutego 
1919 r. [w:] idem, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint 
wydania z 1937–1938)]

Wysoki Sejmie!

Z chwilą, gdy losy w ręce moje oddały ster odradzającego się państwa polskiego, 
postawiłem sobie, jako zasadniczy, podstawowy cel moich rządów, zwołanie Sejmu 
Ustawodawczego do Warszawy.

W wielkim chaosie i rozprzężeniu, które ogarnęło po wojnie całą środkową 
i wschodnią Europę, chciałem właśnie z Polski uczynić ośrodek kultury, w którym 
rządzi i obowiązuje prawo.

Wśród olbrzymiej zawieruchy, w której miliony ludzi rozstrzyga sprawy 
jedynie gwałtem i przemocą, dążyłem, by właśnie w naszej Ojczyźnie konieczne 
i nieuniknione tarcia społeczne były rozstrzygane w sposób jedynie demokratyczny: 
za pomocą praw, stanowionych przez wybrańców narodu.

Starałem się osiągnąć swój cel jak najśpieszniej. Chciałem bowiem, by kładąc 
trwałe fundamenty pod swe odrodzenie, Polska wyprzedziła sąsiadów i w ten 
sposób stała się siłą przyciągającą, dającą zapewnienie choćby nie najszybszego, 
lecz spokojnego i prawnego rozwoju.

Główne to zadanie mych rządów niełatwym było do rozwiązania. Niełatwo 
jest bowiem utrzymać spokój wśród szalejącej burzy, wśród ogólnej niepewności 
i chwiejności instytucji i urządzeń ludzkich. Niełatwym było utrzymać równowagę, 
rządząc bez dostatecznych środków materialnych i technicznych, rządząc podczas 
wojny, która rozgorzała na wszystkich naszych granicach.

Toteż uważam za swój przyjemny obowiązek podnieść tu z wdzięcznością pracę 
tych, którzy mi ciężkie zadanie ułatwili i dopomogli mi szczęśliwie je rozwiązać. 
Składam podziękowanie wszystkim mym najbliższym pomocnikom cywilnym 
i wojskowym, przede wszystkim zaś obu prezydentom rady ministrów, panom 
Moraczewskiemu i Paderewskiemu.

Zgodnie ze swym zasadniczym celem i głębokim przekonaniem, że w Polsce 
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XX wieku źródłem praw może być jedynie Sejm, wybrany na podstawach 
demokratycznych, obu rządom, które do życia powołałem, stawiałem, jako 
główny warunek, by uznawały siebie za rząd jedynie tymczasowy, a pracę swą za 
załatwienie tylko konieczności państwowych i nie regulowały zasadniczych spraw 
życia politycznego i społecznego za pomocą dekretów, nieuświęconych uchwałą 
wybrańców narodu. Również zgodnie z tym celem całe wojsko polskie, któremu 
mam zaszczyt przewodzić, złożyło jednobrzmiące uroczyste ślubowanie, że się 
podda wszystkim prawom, wynikającym z uchwał i postanowień Sejmu, a osobiście 
razem z całym garnizonem warszawskim złożyłem to ślubowanie dnia 13 grudnia 
ubiegłego roku.

Pomimo wszystkich przeszkód udało mi się zasadniczy cel mych rządów 
osiągnąć i zebrać w Warszawie pierwszy Sejm Polski w warunkach spokojnych, 
nieprzeszkadzających jego pracom.

Uważam, że po jego ukonstytuowaniu się rola moja jest skończona. Jestem 
szczęśliwy, że posłuszny swej żołnierskiej j przysiędze i swemu przekonaniu 
– postawić mogę do dyspozycji Sejmowi swą władzę, którą dotąd w narodzie 
piastowałem.

Oświadczam niniejszym, że składam swój urząd Naczelnika Państwa w ręce 
Pana Marszałka Sejmu.
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19. „Naczelnik Państwa jest przedstawicielem Państwa 
i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu w sprawach cywilnych 
i wojskowych”.

[Uchwała Sejmu Ustawodawczego o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania 
urzędu Naczelnika Państwa (tzw. mała konstytucja), 20 lutego 1919, Warszawa [w:] Dzieje 
Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

I
Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd 

Naczelnika Państwa, do wiadomości i wyraża Mu podziękowanie za pełne trudów 
sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny.

II
Aż do ustawowego uchwalenia tej treści Konstytucji, która określi zasadniczo 

przepisy o organizacji naczelnych władz w Państwie Polskim, Sejm powierza dalsze 
sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu na następujących 
zasadach:

1) Władzą suwerenną i ustawodawczą w Państwie Polskim jest Sejm 
Ustawodawczy; ustawy ogłasza Marszałek z kontrasygnacją Prezydenta Ministrów 
i odnośnego Ministra fachowego.

2) Naczelnik Państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą 
uchwał Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych.

3) Naczelnik Państwa powołuje rząd w pełnym składzie na podstawie 
porozumienia z Sejmem.

4) Naczelnik Państwa oraz rząd są odpowiedzialni przed Sejmem za sprawowanie 
swego urzędu.

 5) Każdy akt państwowy Naczelnika Państwa wymaga podpisu odnośnego 
Ministra.

Prezydent Ministrów: I.J. Paderewski
Marszałek Trąmpczyński
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20. „Cudzych ziem zabierać nie chcemy, ale swoich ziem i swoich 
braci nikomu na pastwę i na zagładę nie oddamy”.

[Deklaracja Klubu Ludowego PSL „Piast”, złożona na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego 
(zawarta w przemówieniu Wincentego Witosa), 22 lutego 1919, Warszawa [w:] Dzieje Polski 
1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

Wchodząc do pierwszego Sejmu Polskiego jako przedstawiciele warstwy 
ludowej, wyrażamy przede wszystkim naszą niewypowiedzianą radość, że nam 
opatrzność dała doczekać tej wielkiej chwili, jaką dziś przeżywamy, kiedy rozdarte 
przez mocarstwa zaborcze Państwo Polskie zrasta się w jedyną nierozdzielną 
organiczną całość, a Sejm obecny jest wyrazem tego zjednoczenia. Brutalni i butni 
rozbiorcy państwa polskiego leżą dziś pokonani lub rozbici, a na gruzach ich 
potęgi powstaje wolna Polska. Zbrodni rozbioru państwa polskiego naród polski 
nigdy nie uznał, a pierwszy Sejm Polski wskrzeszonej Rzeczypospolitej stwierdza 
uroczyście, że wszystkie rozbiory Polski były gwałtem, dokonanym przez chciwych 
i podstępnych wrogów na osłabionym chwilowo państwie polskim, gwałtem, który 
zemścił się krwawo na nich samych i całej Europie […].

Jesteśmy gotowi poświęcić wszystkie nasze siły, krew, pracę i trudy, aby 
powstająca Rzeczpospolita Polska, której podwaliny będziemy zakładać, była 
mocna, potężna i niezniszczalna. Rękojmią jej mocy, będzie to, że będzie ona 
republiką ludową i państwem pracy, bo innym nasze państwo być nie może.

Wytężymy nasze siły przede wszystkim w tym kierunku, aby złączyć wszystkie 
dzielnice i ziemie polskie w jedną nierozdzielną całość państwową z własnym 
wybrzeżem morskim. Państwo Polskie musi mieć te granice, jakie mu zakreślił trud 
walki i kulturalnej pracy naszych przodków. Z ludami bratnimi chcemy postawić 
i utrzymać nasz stosunek jak równi z równymi i wolni z wolnymi. Cudzych ziem 
zabierać nie chcemy, ale swoich ziem i swoich braci nikomu na pastwę i na zagładę 
nie oddamy. Nie damy sobie wydrzeć ani Lwowa ze wschodnią Galicją, ani Śląska, 
ani Śląska z Cieszynem, ani Orawy i ziemi Spiskiej, ani ziem polskich dawnego 
pruskiego z Poznaniem i Gdańskiem, ani naszych ziem wschodnich z Wilnem, jako 
nieoddzielnych części naszego państwowego organizmu. Żadnych krzywdzących 
układów w sprawie naszego terytorium i naszego ludu nie uznamy. Swojej ziemi 
i swego ludu bronić będziemy do ostatniej kropli krwi. W tym celu dążyć będziemy 
do stworzenia silnej armii, opartej na powszechnym poborze, i zasobnego skarbu. 
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Wiemy, że Polskę zjednoczoną zawdzięczamy w głównej mierze entencie. 
Z państwami ententy i demokracjami zachodu chcemy żyć w przyjaźni i sojuszu 
politycznym. Dążyć będziemy do tego, aby ten sojusz, który znajduje głębokie 
odczucie w duszy naszego narodu, stał się w najkrótszym czasie faktem politycznym. 
Żywimy też niezłomną nadzieję, że ententa, ku której naród polski zwraca się 
z pełnym zaufaniem, pomoże nam szybkim czynem do ostatecznego zjednoczenia 
i obrony naszych szarpanych granic, że bezzwłocznie unicestwi zaborczość naszych 
wrogów na wschodzie i zachodzie i że udzieli nam bezzwłocznie dostatecznej 
pomocy przez dostarczenie wszystkich środków, abyśmy mogli natychmiast 
uruchomić nasze, tak potężne pod względem liczby i zapału siły narodowe dla 
obrony granic naszej Ojczyzny.

Polska będzie wtedy potężna, gdy się oprze na masach ludowych. Dlatego 
w naszych pracach konstytucyjnych budować będziemy państwo polskie 
jako Rzeczpospolitą ludową z wybieralnym prezydentem na czele, z Sejmem 
jednoizbowym, jako dzierżycielem suwerenności i ludowładztwa, wybranym na 
podstawie powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego 
prawa głosowania.

W państwie polskim zniknąć muszą wszystkie przywileje, a masy ludowe, wśród 
których jest jeszcze wiele nieufności, muszą odczuć, że mają swoją ojczyznę.

Sprawią to gruntowne reformy społeczne na wszystkich polach, które uczynią 
z każdego Polaka – bez względu na pochodzenie, stan i zajęcie – wolnego 
i zadowolonego obywatela ojczyzny.

Na czele reform społecznych stawiamy konieczność szybkiego i gruntownego 
przeprowadzenia reformy rolnej, która musi dać ziemię tym, którzy na niej pracują 
[…].
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 21. „[...] sejm ten, przeważnie chłopski, położył podwaliny 
pod faktyczne zjednoczenie Polski pod względem politycznym, 
finansowym i szkolnym”.

[Ze wspomnień politycznych Stanisława Głąbińskiego [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów 
stanu, polityków i wojskowych, wybrał i oprac. Jan Borkowski, Warszawa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1987]

Pierwszy sejm polski, nazwany ustawodawczym, jako polska konstytuanta nie 
znalazł dotychczas przychylnej oceny w polskiej publicystyce i u swoich następców. 
A jednak sejm ten, przeważnie chłopski, położył podwaliny pod faktyczne 
zjednoczenie Polski pod względem politycznym, finansowym i szkolnym, nie mamy 
też żadnej dziedziny ustawodawczej, w której by nie było potrzeba nawiązywać do 
prac pierwszego sejmu. Sejm ten przetrwał okres niespełna czteroletni (1919 do 
jesieni r. 1922), a w tym okresie najazd ukraiński na Galicję Wschodnią i wojnę 
bolszewicką, uchwalił marcową konstytucję Rzeczypospolitej i statut organiczny 
dla Śląska Górnego, ratyfikował uchwały konferencji pokojowej w Wersalu i sojusz 
z Francją oraz szereg traktatów zagranicznych, odbudował częściowo wielkie 
połacie kraju zniszczone wojną oraz zniszczone koleje i inne budowle publiczne, dał 
pobudkę do budowy drugiego portu morskiego Polski w Gdyni, stworzył jednolitą 
armię polską; w ogólności więc pomimo swoich wad i braków zasługuje na inną 
ocenę, aniżeli jej doznał wśród chaosu partyjnych walk i demagogicznych haseł.

Sejm ten był przeważnie sejmem chłopskim jako wierny wyraz opinii 
i dążeń panujących w okresie wyborczym. Wybory odbyły się na podstawie 
demokratycznej ordynacji wyborczej, ułożonej jeszcze za rządów Świeżyńskiego 
przez Biuro Pracy Społecznej i ogłoszonej przez rząd Moraczewskiego w dniu 
26 stycznia 1919. Przeprowadzenie wyborów było wprawdzie przeważnie w ręku 
organów pozostawionych przez rząd Moraczewskiego, odbyły się jednak spokojnie 
i uczciwie. Z powodu walk w Galicji Wschodniej przyjęto już z góry na mocy 
ordynacji wyborczej posłów parlamentarnych z tych ziem, Polaków bez wyborów, 
jako posłów sejmowych. Początkowo nie były reprezentowane w sejmie także 
ziemie zachodnie, będące w ogniu walki. Wnioski nasze o przyjęcie odpowiedniej 
liczby członków Naczelnej Rady Ludowej w skład sejmu wedle analogii Galicji 
Wschodniej napotkały na żywy protest sfer lewicowych, wskutek czego odbyły się 
tam osobne wybory po przywróceniu pokoju. Także Śląsk Górny i kresy wschodnie 
nie miały jeszcze w pierwszym sejmie swoich reprezentantów.
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Wybory nie ziściły nadziei socjalistycznych. Zdobyli oni zaledwie 35 
mandatów. Mogli wprawdzie liczyć na pomoc radykalnych ugrupowań ludowych, 
mianowicie stronnictwa ludowego „Wyzwolenia” i grupy Jana Stapińskiego, 
ale tylko w niektórych sprawach, ponieważ chłopi radykalni prócz niechęci do 
„panów” i pożądania ich obszarów ziemskich byli zwolennikami własności i ładu 
społecznego. [...]
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22. Sejmowe modus vivendi

[Stanisław Mackiewicz (Cat), Historia Polski od 17 września 1939 r. do 5 lipca 1945 r., Londyn, 
Puls Publications LTD, 1993]

[...] Pod względem politycznym sejm dzielił się według stosunku do Piłsudskiego. 
Lewica była za Piłsudskim, prawica przeciw. Klub Pracy Konstytucyjnej, idąc 
szlakami bloku namiestnikowskiego, wierny tradycjom wspólnoty z ludowcami 
czy też z socjalistami, popierał także Naczelnika, jakkolwiek w sejmie zajmował 
krzesła na skrajnej prawicy. W niektórych sprawach społecznych głosował jednak 
z endekami. Członkowie tego klubu byli często języczkiem u wagi i rozstrzygali 
podczas większych kryzysów politycznych. Chlubili się, że łagodzili te kryzysy, 
że znajdowali zawsze wyjście, że oni jedynie w tym sejmie są parlamentarzystami 
wielkiej szkoły, ale zarzucano im, że szczepią na gruncie polskim obyczaje 
wiedeńskie. W ogóle, jeśli chodzi o charaktery dzielnicowe, ten pierwszy sejm 
w Polsce był przesycony atmosferą galicyjską. Obradował w Warszawie, ale we 
wszystkich prawie klubach rządzili posłowie z Galicji. Dopiero minister skarbu 
Władysław Grabski wywołał rewoltę sejmu przeciwko Galicjanom, z okazji 
relacji papierowej marki – pieniądza dawnej niemieckiej okupacji, który pozostał 
na razie pieniądzem nowej Polski – do papierowej korony austriackiej. Relację tę, 
którą Grabski oznaczył na 100 do 70, uznali posłowie galicyjscy, bez względu na 
przynależność partyjną, za wysoce krzywdzącą interesy zaboru austriackiego i bronili 
się przed nią w sposób patetyczny. Endek Głąbiński obok socjalisty Diamanda. 
Ale dzięki pismom Dmowskiego nie było w tym sejmie specjalnych sympatii do 
zaboru austriackiego, toteż posłowie z pozostałych dzielnic przegłosowali swoich 
galicyjskich kolegów, którym w innych okazjach pozwalali sobą kierować.

[...] Pomiędzy sejmem, Piłsudskim a Dmowskim stanął wtedy niepisany 
i nieformułowany modus vivendi. Do Piłsudskiego należało wojsko, operacje 
wojenne, wreszcie Piłsudski rządził na obszarach, zajętych przez wojsko polskie; 
w ten sposób Wileńszczyzna i Wołyń były na prawach jak gdyby polskiej okupacji, 
co nie było ani przyjemne, ani sprawiedliwe wobec tych dzielnic. Prawica chciała 
temu przeszkodzić, ale Witos popierał w tej sprawie Piłsudskiego i wraz z lewicą 
odpierał ataki na taki stan rzeczy.

Do sejmu należała natomiast cała polityka wewnętrzna, całe ustawodawstwo 
społeczne i cała polityka gospodarcza i skarbowa. Do tych znów spraw Piłsudski się 
nie mieszał i trzymał się od nich z dala.
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Politykę zagraniczną znowu dzielili między sobą Dmowski i Piłsudski. 
Piłsudski dlatego, że miał wpływ na ministerstwo spraw zagranicznych: za czasów 
Paderewskiego na podsekretarza stanu, hrabiego Władysława Skrzyńskiego, później 
na ministrów Stanisława Patka i księcia Sapiehę: a Dmowski dlatego, że stał na czele 
Komitetu Narodowego i współdziałał w układaniu pokoju europejskiego w zakresie 
spraw polskich.

Przed wojną mieliśmy dwóch Polaków znanych całemu światu: Sienkiewicza 
i Paderewskiego. Ale Sienkiewicz, który nie popierał polityki Dmowskiego podczas 
wojny, umarł w Szwajcarii w roku 1916. Natomiast Paderewski oddał całą swoją 
sławę i siebie samego na usługi dla Ojczyzny. Ponieważ znał prezydenta Stanów 
Zjednoczonych oraz wiele głów koronowanych w Europie i miał łatwy dostęp 
do osób wpływowych, oddał on ogromne usługi Komitetowi Narodowemu. Po 
przyjeździe do Polski był wygrywany przeciw Piłsudskiemu – Naczelnik jednak 
chciał dojść z nim do kompromisu i powołał go na premiera dnia 17 stycznia 1919 
roku.
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23. „Robotnicy i chłopi nie mogą już znosić ucisku w dwudziestym 
wieku”.

[Józef Piłsudski, Wywiad korespondenta „Journal de Génève”, 18 maja 1919 [w:] idem, Pisma 
zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

[...] Z daleka bolszewizm przedstawia dla biednych i uciśnionych nadzieję 
lepszego jutra i uczucie zemsty socjalnej. Nie obawiam się go u nas. Nasi komuniści 
są zbyt słabi; spodziewali się pomocy zza granicy; otóż nasze ostatnie natarcie 
odrzuciło bolszewików rosyjskich o sto kilometrów ku północy, a bolszewizm 
węgierski jest pokonany. Nasi robotnicy są socjalistami, ale są też zaciekłymi 
Polakami i nie mają w sobie nic z internacjonalizmu Żydów rosyjskich, którzy są 
przywódcami ruchu. Jednak dola naszych robotników jest bardzo ciężka. Pracy brak 
od szeregu miesięcy. Jest to przymusowe bezrobocie, pociągające za sobą nędzę. 
Znalazłoby się zatem w Polsce dużo powodów do niezadowolenia proletariatu, ale 
jest też powód do wielkiej radości: Polska jest wolna i lud jest tak szczęśliwy, że 
zrzucił okowy, iż kwestie socjalne schodzą na drugi plan. Jesteśmy na razie upojeni 
wolnością. W całej pełni rozkoszujemy się odzyskanymi prawami, gdy wspominamy 
lata cierpień, któreśmy dopiero co przeżyli. Oto dlaczego nie mamy bolszewizmu. 
Z drugiej strony największymi agitatorami komunistycznymi są Żydzi; toteż ich 
propaganda nie wywiera wśród ludu tego wpływu, jakiego należałoby się obawiać, 
gdyby agitatorami byli rdzenni Polacy. A wszak nasi robotnicy mają dość powodów 
do niezadowolenia.

Musieliśmy poświęcać czas walce z obcym panowaniem, z germanizacją 
naszych dzielnic, i nie mieliśmy wolnego czasu na zajęcie się pracą nad postępem 
socjalnym i nad dobrobytem proletariatu. Spotykamy jeszcze często w Polsce 
poglądy feudalne, szacunek dla patriarchalnych stosunków, którym zawdzięczamy 
władzę nad środowiskiem ludzkim. Feudalizm ten jest obecnie niedopuszczalny. 
Robotnicy i chłopi nie mogą już znosić ucisku w dwudziestym wieku.

Gdy przeprowadzamy reformę socjalną, przeciwnicy nasi wołają: „To 
bolszewizm!”. To nie bolszewizm, to nawet nie socjalizm, to demokracja. Chciałem 
po prostu przerzucić Polskę z osiemnastego do dwudziestego wieku. Należało 
przeskoczyć cale stulecie i to było przyczyną wielu trudności i kłopotów wszelkiego 
rodzaju, gdyż ten skok był zbyt wielki. Wykonano skok, mówią mi, zbyt wysoki 
i zbyt daleki. Jednakże ten skok był konieczny, gdyż trzeba było udzielić ludowi 
nieco więcej sprawiedliwości socjalnej.
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Bardzo dalecy jesteśmy od bolszewizmu. Widząc spustoszenie, dokonane 
przez ustrój komunistyczny, nie rozumiem, jak mogą istnieć w Europie socjaliści, 
odnoszący się do niego przychylnie. Ustrój bolszewicki jest nawet zaprzeczeniem 
idei socjalistycznej. Nie ma nic bardziej kompromitującego dla socjalizmu, niż 
bolszewizm. Na obszarach północnych, które w danej chwili oswabadzamy, 
nienawiść chłopów i spokojnych mieszkańców do bolszewików ma w sobie coś 
strasznego.

W Wilnie w ciągu dwóch miesięcy komuniści doprowadzili miasto do zupełnej 
ruiny. Nie są to ludzie cywilizowani, lecz dzicy – spragnieni krwi i grabieży. Od 
chwili osiągnięcia władzy wydali w ciągu pięciu dni ponad tysiąc dekretów. Nie 
można zmienić całego życia gospodarczego i społecznego narodu w przeciągu 
kilku dni. Te niezliczone rozporządzenia nie są więc wypełniane, często po prostu 
przez nieświadomość; wówczas wchodzi w grę terror, żeby siłą bolszewizować. 
Wytwórczość ustaje wszędzie w szybszym lub wolniejszym tempie i następuje 
niewątpliwa ruina we wszystkich dziedzinach przemysłu.

Lenin, który chciał odrodzić społeczeństwo, zdołał jedynie wprowadzić wszędzie 
stan rzeczy, graniczący ze śmiercią. Jeżeli po wszystkich cierpieniach, zadanych 
ludności litewskiej przez komisarzy ludowych, są tam jeszcze mieszkańcy, to 
pochodzi to tylko stąd, że człowiek jest zwierzęciem bardzo odpornym, czepiającym 
się kurczowo życia.

Wszedłem w Wilnie do składu bolszewickiego, złożonego z dwóch wielkich 
magazynów, gdzie nagromadzono w nieładzie meble wszelkiego rodzaju, bawełnę, 
tkaniny, narzędzia i igły. Wchodząc do pierwszego pokoju, stłukłem dwa termometry, 
które wraz z wielu innymi różnorodnymi przedmiotami zaścielały podłogę. 
W pierwszej chwili nie rozumiałem celu tego nagromadzenia przedmiotów tak 
różnorakich. Były tam po prostu po to, by móc nimi płacić za zboże, które włościanie 
przywozili do miasta. Chłopi, nie mając już wcale zaufania do papierowych rubli 
rządu Lenina, dostarczali produktów jedynie za zapłatą w naturze. Wymieniano np. 
jajko za igłę.

Bolszewicy doszli do bardzo ciekawego kryzysu pieniądza papierowego. Trzeba 
było zawiesić drukowanie papierowych rubli. Koszty druku, papieru, farby, przy 
odbiciu jednego rubla papierowego wynosiły trzy ruble za banknot. Musiano 
zdecydować się na odbijanie pewnego rodzaju marek pocztowych wartości rubla, 
ażeby uniknąć deficytu.
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24. „[…] żeby w imię prawdziwej swobody nawiązać odwieczną, 
złotą nić cnoty, wiedzy i kultury, zerwaną dzikim gwałtem”.

[Dekret Naczelnego Wodza Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego o otwarciu Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, 28 sierpnia 1919 [w:] Ostatnie dni Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Świadectwo dokumentalne, oprac. Piotr Łossowski, wyd. 2, Warszawa, Wydział Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, 2012]

Sławną uczelnię wileńską, przez jezuitów w roku 1570 założoną, przez Stefana 
Batorego w roku 1578 do godności uniwersytetu podniesioną, przez Komisję 
Edukacji Narodowej zreformowaną, staraniem Adama Czartoryskiego odnowioną, 
a brutalną przemocą despoty rosyjskiego bezprawnie w swych czynnościach 
zawieszoną, powołuję po kilkudziesięcioletniej przerwie do wznowienia 
wiekopomnej działalności, żeby w imię prawdziwej swobody nawiązać odwieczną, 
złotą nić cnoty, wiedzy i kultury, zerwaną dzikim gwałtem.

Wszechnica Wileńska, w której berło rektorskie dzierżyli Piotr Skarga, Jakób 
Wujek, Jan Śniadecki, w której nauczali Sarbiewski, Jędrzej Śniadecki, Lelewel, 
w której czerpali swą wiedzę Mickiewicz, Słowacki, Kraszewski, Zan, Pol, 
Odyniec, Chodźkowie, Narbutt... ponownie otworzy dla młodzieży swoje podwoje 
w październiku 1919 roku.

„Taką zwykła być Rzeczypospolita, jakimi są obyczaje i ukształcenie jej 
obywateli” – pisał Jan Zamoyski, zakładając wszechnicę w Zamościu. Słowa te 
powinny być drogowskazem dla mistrzów i uczniów odnowionej teraz wszechnicy.

Oby Uniwersytet Wileński, rozpoczynając nowy okres swych dziejów, pomny 
świetnej swej tradycji, zajaśniał nowym blaskiem, oby stał się według słów Tadeusza 
Czackiego, wyrzeczonych do uczniów Szkoły Krzemienieckiej, „świątynią cnoty, 
a przybytkiem nauk”. Niech promienieje kulturą w jak najszersze kręgi, podnosi 
obyczaje i kształci umysły młodzieży, garnącej się pod jego opiekuńcze skrzydła 
i niech będzie jedną z tych wielkich dróg świetlanych, wiodących ludzkość do 
poznania prawdy.

Aby zaś żyła w nim pamięć tego, kto pierwszy oddał w ręce tej uczelni berło 
akademickie, ten uniwersytecki symbol władzy ducha nad życiem, niech nazwa 
odradzającej się wszechnicy po wieczne czasy brzmi: „Uniwersytet Stefana 
Batorego w Wilnie”

Warszawa, dnia 28 sierpnia 1919 roku
Józef Piłsudski 

Naczelny Wódz
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25. Reforma rolna

[Ustawa o wykonaniu reformy rolnej, 15 VII 1920 r., Warszawa [w:] Dzieje Polski 1918–1939: 
wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1990]

I. Zapas ziemi
Art. 1. Na cele przeprowadzenia reformy rolnej w myśl uchwały Sejmu z dnia 

10 lipca 1919 r. przeznacza się do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego 
następujące grunty:

a) dobra będące własnością państwa (skarbowe i donacyjne) oraz te, które 
wskutek likwidacji władz b. państw zaborczych, jako też na mocy specjalnych 
ustaw przejdą na własność państwa;

b) dobra należące do członków b. dynastii i panujących zaborczych lub członków 
ich rodzin, bez względu na to, czy są oni obecnie obywatelami Państwa Polskiego, 
czy obcokrajowcami, a to zgodnie z traktatami międzynarodowymi;

c) dobra b. rosyjskiego Banku Włościańskiego i b. pruskiej Komisji 
Kolonizacyjnej;

d) dobra tzw. martwej ręki (duchowne, biskupie, kapitulne, klasztorne, 
plebańskie, kościołów i gmin wyznaniowych) oraz nierozparcelowane dobra 
poduchowne i poklasztorne, stosownie do postanowień ustaw, wydać się mających 
w tym względzie po porozumieniu ze Stolicą Apostolską, względnie z właściwymi 
władzami kościelnymi co do uregulowania uposażenia duchowieństwa i instytucji 
kościelnych;

e) dobra innych instytucji publicznych, a w szczególności dobra fundacji bądź pod 
zarządem państwa, bądź pod innym zarządem się znajdujące, przy zabezpieczeniu 
celu fundacji.

Nadto Główny Urząd Ziemski przeprowadzi przymusowy wykup:
1) majątków ziemskich nieprawidłowo, z uszczerbkiem dla wytwórczości 

krajowej gospodarowanych;
2) dóbr parcelowanych samowolnie, bez zezwolenia właściwych organów 

państwowych lub nie przez instytucje do tego urzędownie upoważnione;
3) majątków nabytych w okresie wojny po 1 sierpnia 1914 r. do 14 września 

1919 r. przez osoby, dla których rolnictwo nie było albo nie stało się zajęciem 
zawodowym;
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4) dóbr, które w ciągu ostatnich 5 lat zmieniały więcej niż dwukrotnie właściciela, 
z wyjątkiem wypadków przejścia własności drogą dziedziczenia lub rozporządzenia 
ostatniej woli;

5) majątków ziemskich nabytych w czasie wojny z zysków lichwiarskich;
6) majątków, których właściciele od czasu istnienia b. pruskiej Komisji 

Kolonizacyjnej sprzedali ziemię państwom zaborczym na parcelację; […]
Art. 2. Przymusowemu wykupowi w myśl ustępu 18 art. 1 podlegają:
a) nadwyżki gruntu ponad 60 ha ogólnego obszaru w majątkach, położonych 

w okręgach przemysłowych i podmiejskich, oraz nadwyżki ponad 400 ha ogólnego 
obszaru w majątkach, położonych w niektórych częściach ziem b. zaboru pruskiego 
oraz ziem wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, które to okręgi, względnie części 
państwa, oznaczy rozporządzenie Rady Ministrów na wniosek Głównego Urzędu 
Ziemskiego;

b) nadwyżki ponad 180 ha ogólnego obszaru w majątkach położonych na 
pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Właścicielowi majątku lub majątków, podlegających przymusowemu wykupowi, 
przysługuje prawo zatrzymania tylko jednego zabudowanego folwarku, na którym 
on lub jego rodzina gospodarstwo prowadzi, przy czym rodzina, niepodzielona 
przed 1 stycznia 1919 r., uważana ma być za jednostkę.

W gospodarstwach poświęconych wytwórczości nasiennej, hodowlanej lub 
rybnej, istniejących w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy, jak również 
w gospodarstwach stanowiących typ wysoce uprzemysłowiony – dopuszcza się 
zachowanie ich obszarów w całości lub w pewnej określonej części, niezbędnej dla 
utrzymania na odpowiedniej wysokości kultury rolniczej kraju.

[…] 
II. Wykup przymusowy i cena wykupna
Art. 6. Przymusowy wykup dóbr prywatnych przeprowadza Okręgowy Urząd 

Ziemski, w obrębie którego dana nieruchomość jest położona, a to na podstawie 
uchwały Okręgowej Komisji Ziemskiej, powziętej na wniosek Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego lub powiatowego komisarza ziemskiego, względnie powiatowej komisji 
ziemskiej, przedłożony za pośrednictwem Okręgowego Urzędu Ziemskiego.

Art. 7. Przed przystąpieniem do przymusowego wykupu Okręgowy Urząd 
Ziemski zawiadomi właściciela danej nieruchomości o zamierzonym wykupie, 
zakreślając mu 30-dniowy termin do dobrowolnej sprzedaży nieruchomości 
państwu. Za podstawę ceny kupna przy układzie dobrowolnym przyjmie Okręgowy 
Urząd Ziemski zasady, określone w niniejszej ustawie dla oszacowania majątków 
prywatnych przy wykupie przymusowym.
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Art. 8. Projekt dobrowolnej umowy w przedmiocie kupna–sprzedaży 
nieruchomości przedłoży Okręgowy Urząd Ziemski bezzwłocznie po dojściu do 
skutku układu z właścicielem Głównemu Urzędowi Ziemskiemu do zatwierdzenia.

Art. 9. Jeżeli układ dobrowolny do skutku w wyżej zakreślonym terminie nie 
przyjdzie, względnie przez Główny Urząd Ziemski nie zostanie zatwierdzony – 
wdroży Okręgowy Urząd Ziemski postępowanie celem zastosowania przymusowego 
wykupu nieruchomości i ustalenia ceny wykupna, należnej właścicielowi, i w tym 
celu przedłoży sprawę Okręgowej Komisji Ziemskiej do wydania orzeczenia.

Art. 10. Orzeczenie Okręgowej Komisji Ziemskiej, rozstrzygające, czy dana 
nieruchomość ma być przymusowo wykupiona oraz jaki obszar gruntu ma być 
pozostawiony właścicielowi, w myśl art. 2 niniejszej ustawy wydane będzie na 
jawnym posiedzeniu komisji. Od orzeczenia tego przysługuje prawo odwołania się 
do Głównej Komisji Ziemskiej właścicielowi wykupić się mającej nieruchomości 
względnie prezesowi Okręgowego Urzędu Ziemskiego, a to do dni trzydziestu, 
licząc od dnia następującego po doręczeniu orzeczenia.

[…]
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26. „Władza zwierzchnia w  Rzeczypospolitej Polskiej należy 
do Narodu”.

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 17 marca 1921, Warszawa [w:] Dzieje Polski 1918–
1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1990]

W imię Boga Wszechmogącego!
My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowe] 

niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, 
które najlepsze wysiłki swoje w sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, 
nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 Maja – dobro całej, 
zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny mając na oku, a pragnąc Jej byt 
niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych 
zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich Jej sił 
moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim 
obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa 
i szczególną opiekę Państwa zabezpieczyć – tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie 
Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy.

Rozdział I
Rzeczpospolita
Art. 1. Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą.
Art. 2. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 

Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy 
wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe Sądy.

Rozdział II
Władza ustawodawcza
Art. 3. Zakres ustawodawstwa państwowego obejmuje stanowienie wszelkich 

praw publicznych i sposobu ich wykonania.
Nie ma ustawy bez zgody Sejmu, wyrażonej w sposób regulaminowo ustalony.
Ustawa uchwalona przez Sejm zyskuje moc obowiązującą w czasie przez nią 

samą określonym.
Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu 

terytorialnego, przekaże przedstawicielstwu tego samorządu właściwy zakres 
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ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstw, który 
zostanie bliżej określony ustawami państwowymi.

Rozporządzenia władzy, z których wynikają prawa lub obowiązki obywateli, 
mają moc obowiązującą tylko wtedy, gdy zostały wydane z upoważnienia ustawy 
i z powołania się na nią.

Art. 4. Ustawa państwowa ustala corocznie budżet Państwa na rok następny.
Art. 5. Ustalanie stanu liczebnego wojska i zezwalanie na coroczny pobór może 

nastąpić jedynie w drodze ustawodawczej.
Art. 6. Zaciągnięcie pożyczki państwowej, zbycie, zamiana i obciążenie 

nieruchomego majątku państwowego, nałożenie podatków i opłat publicznych, 
ustanowienie ceł i monopolów, ustalenie systemu monetarnego, jako też przyjęcie 
gwarancji finansowej przez Państwo – może nastąpić tylko na mocy ustawy.

[…]
Art. 9. Do kontroli całej administracji państwowej pod względem finansowym, 

badanie zamknięcia rachunków państwa, przedstawiania corocznie Sejmowi wniosku 
o udzielenie lub odmówienie rządowi absolutorium – jest powołana Najwyższa Izba 
Kontroli oparta na zasadzie kolegialności i niezależności sędziowskiej członków 
jej kolegium, usuwalnych tylko uchwałą Sejmu, większością 3/5głosujących. 
Organizację Najwyższej Izby Kontroli i sposób jej działania określi szczegółowo 
osobna ustawa.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli zajmuje stanowisko równorzędne ministrowi, 
nie wchodzi jednak w skład Rady Ministrów, a jest za sprawowanie swego urzędu 
i za podległych mu urzędników odpowiedzialny bezpośrednio przed Sejmem.

Art. 10. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje rządowi i Sejmowi. 
Wnioski i projekty ustaw, pociągające za sobą wydatki ze skarbu państwa, muszą 
podawać sposób ich zużycia i pokrycia.

Art. 11. Sejm składa się z posłów, wybranych na lat pięć, licząc od dnia 
otwarcia Sejmu, w głosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim, równym 
i stosunkowym.

Art. 12. Prawo wybierania ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, który 
w dniu ogłoszenia wyborów ukończył lat 21, używa w pełni praw cywilnych 
i zamieszkuje w okręgu wyborczym przynajmniej od przede dnia ogłoszenia 
wyborów w „Dzienniku Ustaw”. Prawo głosowania może być wykonywane tylko 
osobiście. Wojskowi w służbie czynnej nie mają prawa głosowania.

Art. 13. Prawo wybieralności ma każdy obywatel mający prawo wybierania 
do Sejmu, nie wyjmując wojskowych w służbie czynnej, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, o ile ukończył lat 25.
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Art. 14. Nie mogą korzystać z prawa wyborczego obywatele skazani za 
przestępstwa, które określi ordynacja wyborcza jako pociągające za sobą czasową 
lub stałą utratę prawa wybierania, wybieralności, a także piastowania mandatu 
poselskiego.

Art. 15. Państwowi urzędnicy administracyjni, skarbowi i sądowi nie mogą 
być wybierani w tych okręgach, w których pełnią swą służbę. Przepis ten dotyczy 
urzędników pełniących swą służbę przy władzach centralnych.

Art. 16. Pracownicy państwowi i samorządowi z chwilą wyboru na posła, 
[…]
Art. 36. Senat składa się z członków wybranych przez poszczególne województwa 

w głosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim, równym i stosunkowym. 
Każde województwo stanowi jeden okręg wyborczy, przy czym w stosunku do 
liczby mandatów sejmowych na ilość mieszkańców liczba mandatów do Senatu 
wynosi 1/4 część. Prawo wybierania do Senatu ma każdy wyborca do Sejmu, który 
w dniu ogłoszenia wyborów ukończył lat 30 i w dniu tym zamieszkuje w okręgu 
wyborczym przynajmniej od roku […]. Prawo wybieralności ma każdy obywatel 
posiadający prawo wybierania do Senatu, nie wyłączając wojskowych w służbie 
czynnej, o ile z dniem wyborów ukończył lat 40.

Kadencja Senatu rozpoczyna się i kończy z kadencją sejmową.
Nikt nie może być jednocześnie członkiem Sejmu i Senatu.
[…]
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27. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 17 marca 1921, Warszawa [w:] Dzieje Polski 1918–
1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1990]

[…] Art. 39. Prezydenta Rzeczypospolitej wybierają na lat siedem bezwzględną 
większością głosów Sejm i Senat, połączone w Zgromadzenie Narodowe. 
Zgromadzenie zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej w ostatnim kwartale siedmiolecia 
swego urzędowania.

Jeżeli zwołanie nie nastąpi na 30 dni przed upływem siedmiolecia, Sejm i Senat 
łączą się z samego prawa w Zgromadzenie Narodowe na zaproszenie Marszałka 
Sejmu i pod jego przewodnictwem.

Art. 40. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może sprawować urzędu oraz 
w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej wskutek śmierci, zrzeczenia 
się lub innej przyczyny – zastępuje go Marszałek Sejmu.

Art. 41. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Sejm i Senat 
łączą się natychmiast na zaproszenie Marszałka Sejmu i pod jego przewodnictwem 
z samego prawa w Zgromadzenie Narodowe celem wyboru Prezydenta.

Gdyby Sejm był rozwiązany w chwili, gdy urząd Prezydenta Rzeczypospolitej 
jest opróżniony, Marszalek Sejmu zarządzi niezwłocznie nowe wybory do Sejmu 
i Senatu.

Art. 42. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej przez trzy miesiące nie sprawuje 
urzędu, Marszałek zwoła niezwłocznie Sejm i podda jego uchwale, czy urząd 
Prezydenta Rzeczypospolitej należy uznać za opróżniony.

Uchwała uznająca urząd za opróżniony zapada większością 3/5 głosów przy 
obecności przynajmniej połowy ustawowej, to jest ordynacją wyborczą ustalonej, 
liczby postów.

Art. 43. Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje władzę wykonawczą przez 
odpowiedzialnych przed Sejmem ministrów i podległych im urzędników.

Art. 44. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawy wraz z odpowiednimi 
ministrami i zarządza ogłoszenie ich w „Dzienniku Ustaw” Rzeczypospolitej.

Prezydent Rzeczypospolitej, celem wykonania ustaw i z powołaniem się 
na upoważnienie ustawowe, ma prawo wydawać rozporządzenia wykonawcze, 
zarządzenia, rozkazy i zakazy i przeprowadzenie ich użyciem przymusu zapewnić.

Takież prawo w swoim zakresie działania mają ministrowie i władze im podległe.
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Każdy akt rządowy Prezydenta Rzeczypospolitej wymaga dla swej ważności 
podpisu Prezesa Rady Ministrów i właściwego ministra, którzy przez podpisanie 
aktu biorą zań odpowiedzialność.

Art. 45. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje i odwołuje Prezesa Rady Ministrów, 
na jego wniosek mianuje i odwołuje ministrów, a na wniosek Rady Ministrów 
obsadza urzędy cywilne i wojskowe, zastrzeżone w ustawach.

Każdy urzędnik Rzeczypospolitej musi podlegać ministrowi, który za jego 
działania odpowiada przed Sejmem.

Nominacje urzędników kancelarii cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej 
kontrasygnuje Prezes Rady Ministrów i jest za ich działania odpowiedzialny przed 
Sejmem.

Art. 46. Prezydent Rzeczypospolitej jest zarazem najwyższym zwierzchnikiem 
sił zbrojnych państwa, nie może jednak sprawować naczelnego dowództwa w czasie 
wojny.

Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych państwa na wypadek wojny mianuje Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów, przedstawiony przez Ministra Spraw 
Wojskowych, który za akty związane z dowództwem w czasie wojny, jak i za 
wszelkie sprawy kierownictwa wojskowego – odpowiada przed Sejmem.

Art. 47. Prawo darowania i złagodzenia kary oraz darowania skutków zasądzenia 
karno-sądowego w poszczególnych wypadkach – przysługuje Prezydentowi 
Rzeczypospolitej.

Prezydent nie może stosować tego prawa do ministrów, zasądzonych na skutek 
postawienia ich w stan oskarżenia przez Sejm.

Amnestia może być udzielona tylko w drodze ustawodawczej.
Art. 48. Prezydent Rzeczypospolitej zawiera umowy z innymi państwami 

i podaje je do wiadomości Sejmu.
[…]
Art. 50. Prezydent Rzeczypospolitej może wypowiedzieć wojnę i zawrzeć pokój 

I tylko za uprzednią zgodą Sejmu.
Art. 51. Za czynności urzędowe Prezydent Rzeczypospolitej nie jest 

odpowiedzialny ani parlamentarnie ani cywilnie.
Za zdradę kraju, pogwałcenie Konstytucji lub przestępstwa karne – Prezydent 

Rzeczypospolitej może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przez Sejm 
uchwałą powziętą większością 3/5 głosów, przy obecności co najmniej polowy 
ustawowej liczby posłów. Sprawę rozpatruje i wyrok wydaje Trybunał Stanu 
według postanowień osobnej ustawy. Z chwilą postawienia w stan oskarżenia przed 
Trybunałem Stanu – Prezydent Rzeczypospolitej jest zawieszony w urzędowaniu. 
[…]



28

54

Materiały
dla nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

28. „Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu sędziowskiego 
niezawiśli i podlegają tylko ustawom”.

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 17 marca 1921, Warszawa [w:] Dzieje Polski 1918–
1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1990]

Urząd sędziowski może objąć tylko osoba odpowiadająca warunkom przez 
prawo wymaganym.

Art. 77. Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu sędziowskiego niezawiśli 
i podlegają tylko ustawom.

Orzeczenia sądowe nie mogą być zmienione ani przez władzę ustawodawczą, 
ani przez władzę wykonawczą.

Art. 78. Sędzia może być złożony z urzędu, zawieszony w urzędowaniu, 
przeniesiony na inne miejsce urzędowania lub w stan spoczynku wbrew swojej woli 
jedynie mocą orzeczenia sądowego i tylko w wypadkach w ustawie przewidzianych.

[…]
Art. 79. Sędziowie nie mogą być pociągani do odpowiedzialności karnej ani 

pozbawieni wolności bez uprzedniej zgody wskazanego przez ustawę sądu, o ile 
nie są schwytani na gorącym uczynku, lecz i w tym wypadku może sąd zażądać 
niezwłocznie uwolnienia aresztowanego.

[…]
Art. 81. Sądy nie mają prawa badania ważności ustaw należycie ogłoszonych.
Art. 82. Rozprawy przed sądem orzekającym, zarówno w sprawach cywilnych 

jak karnych, są jawne, o ile ustawy w tym względzie nic przewidują wyjątku.
Art. 83. Do orzekania o zbrodniach, zagrożonych cięższymi karami, 

i o przestępstwach politycznych będą powołane sądy przysięgłych. Czyny 
podlegające sądom przysięgłych, organizację tych sądów i tok postępowania – 
określą szczegółowe ustawy.

Art. 84. Ustanawia się Sąd Najwyższy do spraw sądowych, cywilnych i karnych. 
[…]
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29. „Pierwszym obowiązkiem obywatela jest wierność dla 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 17 marca 1921, Warszawa [w:] Dzieje Polski 1918–
1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1990]

Rozdział V
Powszechne obowiązki i prawa obywatelskie
Art. 87. Obywatel polski nie może być równocześnie obywatelem innego 

państwa.
Art. 88. Obywatelstwo polskie nabywa się:
a) przez urodzenie z rodziców mających obywatelstwo polskie,
b) przez nadanie obywatelstwa ze strony powołanej władzy państwowej.
[…]
Art. 88. Pierwszym obowiązkiem obywatela jest wierność dla Rzeczypospolitej 

Polskiej.
Art. 89. Każdy obywatel ma obowiązek szanowania i przestrzegania Konstytucji 

Państwa i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń władz państwowych 
i samorządowych.

Art. 91. Wszyscy obywatele są obowiązani do służby wojskowej. Rodzaj 
i sposób, porządek i czas trwania służby, zwolnienie od tego obowiązku oraz 
wszelkie świadczenia na cele wojskowe będą określane w drodze ustawodawczej.

Art. 92. Wszyscy obywatele mają obowiązek ponosić wszelkie ciężary 
i świadczenia publiczne ustanowione na podstawie ustaw.

Art. 93. Wszyscy obywatele są obowiązani szanować władzę prawowitą 
i ułatwiać spełnianie jej zadań oraz sumiennie pełnić obowiązki publiczne do jakich 
powoła ich naród lub właściwa władza.

Art. 94. Obywatele mają obowiązek wychowania swoich dzieci na prawych 
obywateli Ojczyzny i zapewnienia im co najmniej początkowego wykształcenia.

Obowiązek ten określi bliżej osobna ustawa.
Art. 95. Rzeczpospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę 

życia, wolności, i mienia wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, 
rasy lub religii.

Cudzoziemcy używają pod warunkiem wzajemności równych praw 
z obywatelami Państwa Polskiego oraz mają równe z nimi obowiązki, o ile ustawy 
wyraźnie nie wymagają obywatelstwa polskiego.
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Art. 96. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Urzędy publiczne są 
w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem przepisanych.

Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak 
również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych, z wyjątkiem naukowych, 
urzędowych i zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować 
bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich.

Art. 97. Ograniczenia wolności osobistej, zwłaszcza rewizja osobista 
i aresztowanie, dopuszczalne są tylko w wypadkach, prawem przepisanych, 
i w sposób, określony ustawami na podstawie polecenia władz sądowych.

O ile by polecenie sądowe nie mogło być wydane natychmiast, powinno 
być doręczone najpóźniej w ciągu 48 godzin z podaniem przyczyn rewizji lub 
aresztowania.

Aresztowani, którym w przeciągu 48 godzin nie podano na piśmie z podpisem 
władz sądowych przyczyny aresztowania, odzyskują niezwłocznie wolność.

Ustawy określają środki przymusowe, przysługujące władzom administracyjnym 
dla przeprowadzenia ich zarządzeń.

Art. 98. Nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu z prawa podlega. Sądy 
wyjątkowe są dopuszczalne tylko w wypadkach oznaczonych ustawami, wydanymi 
przed popełnieniem czynu karygodnego. Ściganie obywatela i wymierzenie 
kary jest dopuszczalne tylko na zasadzie obowiązującej ustawy. Kary połączone 
z udręczeniami fizycznymi są niedozwolone i nikt takim karom podlegać nie może.

Żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla dochodzenia 
krzywdy i straty.

Art. 99. Rzeczpospolita Polska uznaje wszelką własność czy to osobistą 
poszczególnych obywateli, czy to zbiorową związków obywateli, instytucji, ciał 
samorządowych i wreszcie samego państwa, jako jedną z najważniejszych podstaw 
ustroju społecznego i porządku prawnego, oraz poręcza wszystkim mieszkańcom, 
instytucjom i społecznościom ochronę ich mienia, a dopuszcza tylko w wypadkach 
ustawą przewidzianych zniesienie lub ograniczenie własności czy to osobistej, 
czy to zbiorowej, ze względów wyższej użyteczności, za odszkodowaniem. Tylko 
ustawa może postanowić, jakie dobra i w jakim zakresie, ze względu na pożytek 
ogółu, mają stanowić wyłącznie własność państwa, oraz o ile prawa obywateli i ich 
prawnie uznanych związków do swobodnego użytkowania ziemi, wód, minerałów 
i innych skarbów przyrody – mogą ze względów publicznych doznać ograniczenia.

Ziemia, jako jeden z najważniejszych czynników bytu narodu i państwa, nie 
może być przedmiotem nieograniczonego obrotu. Ustawy określają przysługujące 
państwu
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30. „[…] oba Rządy zobowiązują się działać w porozumieniu we 
wszystkich sprawach polityki zagranicznej”.

[Umowa polityczna między Polską a Francją, 19 lutego 1921, Paryż [w:] Dzieje Polski 1918–
1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1990]

[…]
Rząd Polski i Rząd Francuski, troszcząc się w równej mierze o utrzymanie 

stanu pokoju w Europie, bezpieczeństwa i obrony ich terytorium oraz ich interesów 
wzajemnych, politycznych i gospodarczych, przez zachowanie traktatów, które 
zostały wspólnie podpisane lub które będą później wzajemnie uznane, zgodziły się 
na następujące postanowienia:

1. W celu uzgodnienia swych wysiłków pokojowych, oba Rządy zobowiązują się 
działać w porozumieniu we wszystkich sprawach polityki zagranicznej, dotyczących 
obu Państw i mających związek z uporządkowaniem stosunków międzynarodowych 
w duchu Traktatów i zgodnie z Paktem Ligi Narodów.

2. Ponieważ odrodzenie gospodarcze jest warunkiem zasadniczym przywrócenia 
porządku międzynarodowego i pokoju w Europie, oba Rządy porozumieją się w tym 
względzie celem podjęcia akcji solidarnej i wspierania się wzajemnie.

Poczynią one starania, aby rozwinąć swe stosunki gospodarcze i w tym celu 
zawrą umowy specjalne i konwencję handlową.

3. Gdyby jednak, wbrew przewidywaniom i szczerym zamiarom pokojowym obu 
układających się Państw, oba lub jedno z nich zostało zaatakowane bez wyzwania ze 
swej strony, oba Rządy porozumieją się, celem obrony swych terytoriów i ochrony 
swych słusznych interesów, w ramach zakreślonych we wstępie.

4. Oba Rządy zobowiązują się zasięgnąć wzajemnie zdania przed zawarciem 
nowych układów, dotyczących ich polityki w Europie Środkowej i Wschodniej.

5. Umowa niniejsza wejdzie w życie dopiero po podpisaniu umów handlowych, 
będących obecnie przedmiotem rokowań. […]
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31. „Na wypadek agresji niemieckiej przeciwko jednemu z obu 
krajów, oba kraje są również zobowiązane przystąpić do akcji 
w myśl obopólnego porozumienia”.

[Konwencja wojskowa między Polską a Francją, 19 lutego 1921, Paryż [w:] Dzieje Polski 1918–
1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1990]

Ściśle tajne Paryż, dnia 19 II 1921

Artykuł I
W wypadku, gdyby sytuacja w Niemczech stała się groźna w takim stopniu, 

że wystąpiłoby niebezpieczeństwo wojny przeciwko jednemu z zainteresowanych 
krajów, a zwłaszcza w razie mobilizacji niemieckiej, jak również w wypadku, gdyby 
wykonanie Traktatu Wersalskiego wymagało wspólnego działania z ich strony, oba 
rządy zobowiązują się zwiększyć swe przygotowania tak, aby móc udzielić sobie 
szybkiej, skutecznej pomocy i działać wspólnie. Na wypadek agresji niemieckiej 
przeciwko jednemu z obu krajów, oba kraje są również zobowiązane przystąpić do 
akcji w myśl obopólnego porozumienia.

Za agresję niemiecką uważana będzie wszelka agresja wychodząca z terytorium 
podlegającego rządowi niemieckiemu, a więc terytorium pozostającego w granicach 
ustalonych przez Traktat Wersalski.

Artykuł II
W razie gdyby Polsce groziła wojna ze strony Republiki Sowietów lub w razie 

napadu tej ostatniej, Francja zobowiązuje się do działania zarówno na lądzie, jak i na 
morzu, aby przyczynić się do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa wobec Niemiec, 
tak jak kraj ten jest określony powyżej, jak również do udzielenia jej pomocy 
w obronie przeciwko armii Sowietów.

Artykuł III
W jednym i drugim przypadku przewidzianym w wyżej wymienionych artykułach 

I i II, bezpośrednia pomoc, jakiej Francja zobowiązuje się udzielić Polsce, będzie 
polegać na przesłaniu materiałów wojennych i kolejowych, na wysłaniu personelu 
technicznego, ale nie na wysłaniu wojsk francuskich, które walczyłyby jako posiłki 
armii polskiej.

Francja zobowiązuje się również, w miarę jej możliwości, do zapewnienia 
bezpieczeństwa linii komunikacyjnych między nią a Polską, w tym również linii 
morskich.
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Artykuł IV
Kierując się wspólnym zainteresowaniem Polski i Francji w ukonstytuowaniu 

w najkrótszym czasie możliwie silnej krajowej armii polskiej:
A.  Polska zobowiązuje się wprowadzić obowiązek dwuletniej służby wojskowej 

i utrzymywać w okresie pokoju: 9 brygad kawalerii, minimum 30 dywizji piechoty 
(z bronią i odpowiadającą jej służbą stanowiącą organiczną część tych dywizji), 
a w drugiej kolejności, w zależności od posiadanych zapasów w materiale i ludziach, 
odpowiednie proporcje ilościowe formacji rezerw ogólnych wszelkiej broni (artylerii 
polowej i ciężkiej, czołgów, wojsk saperskich, lotnictwa itp.).

B. Francja zobowiązuje się uczestniczyć w latach 1921 i 1922 poprzez udzielenie 
specjalnych kredytów wojskowych (których wysokość jest ustalona w załączniku 
do niniejszej konwencji) w realizowaniu programu reorganizacji armii polskiej 
w częściach tego programu, które zmierzają do: a) Ujednolicenia uzbrojenia piechoty 
według modeli zbrojeń stosowanych we Francji; b) Ujednolicenia uzbrojenia 
artylerii według modeli zbrojeń stosowanych we Francji; c) Utworzenia zapasów 
mobilizacyjnych w zakresie amunicji dla piechoty i artylerii oraz granatów na 
6-miesięczny okres wojny; d) Utrzymania i rozwoju pułku czołgów; e) Utrzymania 
i rozwoju lotnictwa i sprzętu transmisyjnego; f) Podjęcia środków zabezpieczenia 
przed gazami trującymi.

Wszystko to zostanie obliczone w oparciu o dane zawarte w p. A niniejszego 
artykułu, z tym że dwie dywizje piechoty będą się składały z 3 pułków i 3 batalionów 
(każdy batalion posiada kompanię karabinów maszynowych) i że artyleria dywizji 
będzie się składać z 3 grup po 3 baterie i z 4 dział artylerii polowej oraz z 1 grupy – 3 
baterie po 4 działa artylerii ciężkiej.

Artykuł V
Celem zapewnienia armii polskiej sprzętu niezbędnego do jej mobilizacji i do jej 

zaopatrzenia podczas wojny, Polska zobowiązuje się do rozwinięcia, przy pomocy 
Francji, swego przemysłu zbrojeniowego, zgodnie ze specjalnym planem.

Artykuł VI
Sztaby Główne obu zawierających układ krajów będą się nieustannie 

porozumiewać w sprawach przygotowań i potrzebnych środków dla wykonania 
postanowień niniejszej konwencji oraz do utrzymania linii komunikacyjnych 
między obu krajami.

Artykuł VII
[…] Celem zapewnienia pełnej harmonii i niezbędnej ścisłej współpracy między 

oficerami francuskimi, polskie dowództwo i władze wojskowe, przy których 
ci oficerowie będą akredytowani, będą ich informować o wszystkich sprawach 
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bieżących i zapraszać na wszystkie konferencje, posiedzenia i narady, aby dać im 
możliwość wypowiadania się w odpowiednim momencie.

Ze swej strony Polska: a) powoła we Francji, przy attaché wojskowym, Biuro 
Łączności składające się z oficerów sztabowych lub technicznych; b) przydzieli do 
szkól i oddziałów wojska francuskiego, celem wysłuchania całego cyklu instrukcji, 
pewną liczbę oficerów do ustalenia przez oba sztaby główne.

Artykuł VIII
Niniejsza konwencja wejdzie w życie dopiero po podpisaniu układów 

handlowych, będących obecnie w fazie pertraktacji.
Załącznik do konwencji wojskowej polsko-francuskiej z 1921 r.
Realizując postanowienia art. IV p. B niniejszej konwencji, rząd francuski 

zobowiązuje się udzielić Polsce zaliczek wojskowych, których wysokość ustalono 
na 400 mln franków, w tym 80 mln w materiale z nadwyżek demobilu francuskiego.

W zasadzie zaliczki te zostaną zrealizowane w 1921 i 1922 r. do wysokości 200 
mln franków, nie włączając w to 80 mln określonych wyżej.

[…]
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32. Sojusz polsko-rumuński

[Konwencja o przymierzu odpornym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, 
3 marca 1921, Bukareszt [w:] Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. 
i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

[…]
Art. I. Polska i Rumunia zobowiązują się wspomagać się wzajemnie na wypadek, 

gdyby jedna z nich została zaatakowana bez dania powodu ze swej strony na swych 
obecnych granicach wschodnich.

W następstwie tego, na wypadek gdyby jedno z obydwu państw zostało bez 
dania powodu ze swej strony napadnięte, drugie będzie się uważało za będące 
w stanie wojny i udzieli mu zbrojnej pomocy.

Art. II. Celem uzgodnienia swych wysiłków pokojowych obydwa Rządy 
zobowiązują się do porozumienia w kwestiach polityki zewnętrznej dotyczącej ich 
stosunków z ich wschodnimi sąsiadami.

Art. III. Konwencja wojskowa określi sposób, w jaki oba kraje udzielą sobie 
w danym wypadku pomocy.

Konwencja ta poddana będzie tym samym warunkom, jak i obecna konwencja, 
co do czasu trwania i ewentualnego wypowiedzenia.

Art. IV. Jeżeli pomimo swych wysiłków pokojowych obydwa państwa znajdą 
się w stanie wojny obronnej stosownie do art. I, zobowiązują się nie rokować ani nie 
zawierać, ani zawieszenia broni, ani pokoju jedno bez drugiego.

Art. V. Czas trwania niniejszej konwencji oznacza się na lat pięć, począwszy 
od jej podpisania, lecz każdy z obydwu Rządów może ją wypowiedzieć po dwóch 
latach, uprzedzając drugi Rząd na sześć miesięcy naprzód.

Art. VI. Żadna z Wysokich Stron układających się nie będzie mogła zawrzeć 
przymierza z trzecim mocarstwem bez uprzedniego porozumienia się z drugą.

Wyłączone są od tego warunku przymierza zmierzające do utrzymania traktatów 
wspólnie już przez Rumunię i Polskę podpisanych.

Takie przymierza będą musiały jednak być podawane do wiadomości.
Rząd Polski oświadcza, że zna układy Rumunii z innymi państwami celem 

utrzymania traktatów w Trianon i Neuilly, układy, które będą mogły być 
przekształcone w traktaty przymierza.

Rząd Rumuński oświadcza, że zna układy Polski z Republiką Francuską.
Art. VII. Niniejsza konwencja podana zostanie do wiadomości Ligi Narodów 

stosownie do Traktatu Wersalskiego.
[…]
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33. „Główni nasi wrogowie – Rosja i  Niemcy. Porozumienie 
zupełne z obu tymi wrogami na stałe można odrzucić a limine 
bez argumentowania (wystarczy rzut oka na mapę)”.

[Memoriał szefa Sztabu Generalnego gen. Władysława Sikorskiego „Polityka zagraniczna 
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa” przyjęty przez Radą Ministrów jako jej uchwała, 
19 stycznia 1922, Warszawa [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, 
pod red. naukową Tadeusza Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, Instytut 
Wydawniczy PAX, 1989]

Wstęp
Polityka zagraniczna jest wykładnikiem trzech zasadniczych elementów 

egzystencji danego państwa:
a) jego bezpieczeństwa,
b) potrzeb narodowych,
c) ekonomicznego rozwoju państwa.
Z wzajemnego ich stosunku wynika technika przeprowadzania zadań przez 

powyższe zagadnienia dyktowanych. Postulaty wysuwane przez wzgląd na 
bezpieczeństwo państwa nie zawsze zbieżne są z jego interesami politycznymi, 
podobnie jak interes narodowy kolidować może z interesem ekonomicznym. 
Porównanie wytycznych wynikających z każdej z wymienionych przesłanek i ocena 
ich ważkości w danej chwili daje kryterium, która z nich i w jakim stopniu stanowić 
ma podstawę do działań polityki zagranicznej.

Tym niemniej stwierdzić można, że postulaty wynikające z konieczności 
zabezpieczenia bytu państwowego, zwłaszcza w polityce państwa w takich jak Polska 
znajdującego się warunkach – stanowić muszą najpoważniejszy współczynnik przy 
wytyczaniu ogólnej linii polityki zagranicznej.

I. Obecna sytuacja Polski i tymczasowe wytyczne polityki zagr[anicznej] 
z punktu widzenia wojskowego.

Jesteśmy jako państwo zainteresowani przede wszystkim w możliwie długim 
utrzymaniu swego status quo. Niezbędnym nam jest wystarczająco długi okres 
konsolidacji wewnętrznej i pracy spokojnej. Nadmiaru prężności na zewnątrz nie 
posiadamy. Z punktu widzenia wojskowego polityka zagraniczna winna zmierzać 
do unikania konfliktów zbrojnych. O ile bezpieczeństwo nasze w sposób istotny 
zagrożone nie zostanie – bezpośrednio czy pośrednio (np. atak Niemców na Francję 
czy Rosji na państwa bałtyckie) Polska występować agresywnie nie powinna.
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II. Teoretyczne możliwości zapewnienia status quo.
A. Porozumienie szczere i istotne z zagrażającymi Polsce sąsiadami (przede 

wszystkim z Rosją i Niemcami) – i usunięcie w ten sposób niebezpieczeństwa 
w ogóle.

B. Porozumienie identyczne z jednym z tych sąsiadów, czyli bardzo poważne 
zmniejszenie tegoż niebezpieczeństwa (o połowę).

C. Stworzenie takich związków obronnych, które by grożący nam ze strony 
sąsiadów atak paraliżowały w samym zarodku lub przynajmniej znacznie go 
zmniejszały.

III. Rozważanie realności powyższych założeń teoretycznych z punktu widzenia 
wojskowego.

Główni nasi wrogowie – Rosja i Niemcy.
Możliwość A., tj. porozumienie zupełne z obu tymi wrogami na stałe można 

odrzucić a limine bez argumentowania (wystarczy rzut oka na mapę).
B. Porozumienie z jednym z nich.
1. Niemcy. Z Niemcami można by być może osiągnąć porozumienie za cenę 

gwarantowania im pomocy w formie ich rewanżu na Francji i koncesji ekonomicznych 
– byłoby to porozumienie niepewne i krótkotrwałe, które w rezultacie powodzenia 
niemieckiego przeciw Francji podniosłoby jedynie niezmiernie niebezpieczeństwo 
grożące nam ze wschodu i w rezultacie w tej czy innej formie oddałoby nas w niewolę 
Niemcom.

Nie dopuściłaby do tego również zdrowa opinia całego społeczeństwa.
2. Porozumienie z Rosją
a) bolszewicką – niemożliwe zarówno ze względu na ideę komunistyczną, jak 

przede wszystkim ze względu na państwową, imperialistyczną politykę prowadzoną 
przez bolszewików, która każe im traktować Polskę jako przeszkodę do odgrywania 
roli w Europie Zachodniej, przeszkodę, której nie są tymczasem w stanie zniszczyć, 
ale którą zniszczyć by należało.

b) niebolszewicką.
Z punktu widzenia zarówno wojskowego, jak i ogólnopaństwowego każda Rosja 

dążyć musi do stania się państwem środkowoeuropejskim, jeśli chce odgrywać rolę 
istotnie wielkomocarstwową. W tym celu dążyć będzie:

a) do wybrzeży Bałtyku,
b) do granicy bezpośredniej z Niemcami,
c) do granicy bezpośredniej z Czechami.
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Są to tendencje nie mogące ulegać wątpliwości, których zmienić nie będzie 
w stanie żaden rząd władający całością ziem opanowanych obecnie przez RSFRR 
[…]. 

Z punktów tych b i c godzą wprost w egzystencję państwową Polski.
[…].
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34. „Polska odczuwa silniej niż ktokolwiek potrzebę ogólnego, 
trwałego pokoju, jako nieodzownego warunku stabilizacji 
międzynarodowych stosunków i  gospodarczej odbudowy 
Europy”.

[Z exposé ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Konstantego Skirmunta, 
wygłoszonego w Sejmie RP, 31 maja 1931 [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 
1918–1939, pod red. naukową Tadeusza Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, 
Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

[…]
Wysoki Sejmie!

Obecne położenie wewnętrzne i międzynarodowe Polski pozwoliło naszej 
polityce zagranicznej wyjść poza ciasne ramy własnych tylko i bezpośrednich 
interesów państwowych i okazać zrozumienie i czynne zainteresowanie się dla 
wielkich zagadnień polityki światowej. Dlatego niech mi wolno będzie zakończyć 
niniejsze moje exposé paru uwagami o poglądzie rządu polskiego na te sprawy.

Polska odczuwa silniej niż ktokolwiek potrzebę ogólnego, trwałego pokoju, jako 
nieodzownego warunku stabilizacji międzynarodowych stosunków i gospodarczej 
odbudowy Europy. W naszym przekonaniu to wielkie dzieło oprzeć się może tylko 
na pełnym utrzymaniu w mocy obowiązujących traktatów, gdyż na próżno byśmy 
mówili o powrocie do naruszonej przez wojnę równowagi ekonomicznej, gdybyśmy 
dopuścić mieli do rewizji istniejącego porządku rzeczy.

Toteż, trzymając się konsekwentnie swej dzisiejszej linii politycznej, rząd polski 
będzie i nadal przeciwdziałał wszelkimi siłami, w porozumieniu i współpracy ze 
swymi sojusznikami, prądom zmierzającym do utworzenia w Europie nowych 
konstelacji politycznych, opartych na nowym programie i zmienionych podstawach.

Mówiąc to nie mam na myśli tylko ustosunkowania się wielkich mocarstw. 
Obchodzi nas również z bliska rozkład sił i stosunków w Europie środkowej, 
jako tej części naszego kontynentu, która przeszła od wielkiej wojny największe 
przeobrażenia polityczne i gospodarcze. Stosunek nasz obecny do państw Małej 
Ententy, oparty na indywidualnym i różnym z nimi zbliżeniu, ujętym w formie 
kolektywnego współdziałania, wydał widoczne i nadspodziewanie pomyślne 
rezultaty. Nie zamierzając na razie nadawać mu formy odmiennej rząd polski sądzi, 
że ten stosunek nie przestanie i na przyszłość być czynnym wykładnikiem polityki 
pokojowej zmierzającej do utrzymania istniejącego i zawarowanego traktatem stanu 
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rzeczy w Europie środkowej. W tymże samym zrozumieniu rząd polski z radością 
przyjmuje zapowiedź bardziej konkretnego zbliżenia między dwoma bliskimi mu 
sojuszniczymi rządami Francji i Rumunii.

Ze szczególnym zainteresowaniem odnosi się rząd polski do położenia Austrii, 
której gospodarcze trudności miałem ostatnio sposobność bliżej poznać osobiście 
z okazji nadzwyczaj przyjaznego przyjęcia, jakiego doznałem w Wiedniu. 
W ocenie poważnych konsekwencji politycznych i społecznych, jakie mieć by 
mogły w międzynarodowych stosunkach trudności przeżywane przez Austrię, rząd 
polski nie omieszka, zgodnie z zasadniczym programem swej polityki zewnętrznej, 
współdziałać w tej sprawie z czynnikami, którym zależy na utrzymaniu ładu i pokoju 
w Europie środkowej.

Nie mniej przejęty jest rząd polski świadomością koniecznej i rychłej sanacji 
stosunków na wschodnich kresach Europy. Złożywszy tego dowody w ciągu 
konferencji genueńskiej, nie cofnie się on przed dalszą akcją, która by miała na celu 
umożliwienie solidarnego przyjścia z pomocą ludności Rosji oraz przygotowania 
powrotu tego kraju do niezbędnej gospodarczej współpracy z innymi państwami 
Europy. […]
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35. Gdynia

[Ustawa o budowie portu w Gdyni, 23 września 1922, Warszawa [w:] Dzieje Polski 1918–1939: 
wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1990]

Art. 1. Upoważnia się Rząd do poczynienia wszelkich niezbędnych zarządzeń 
celem wykonania budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu, jako portu 
użyteczności publicznej.

Art. 2. Budowa portu wykonywana będzie stopniowo według takiego planu, aby 
przez częściowe jej urzeczywistnienie stworzyć port mniejszych rozmiarów i aby 
dalszy rozwój portu był możliwy i planowy.

Art. 3. Wywłaszczenie gruntów niezbędnych pod budowę portu przeprowadzone 
będzie według ustaw i przepisów, obowiązujących na terytorium województwa 
pomorskiego.

Art. 4. Kredyty niezbędne dla budowy portu będą corocznie wstawiane do 
budżetu.

Art. 5. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu 
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu i Robót Publicznych.

Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Marszałek: Trąmpczyński
Prezydent Ministrów: Julian Nowak

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: Henryk Strasburger
Minister Spraw Wojskowych: Sosnkowski

Minister Skarbu: Jastrzębski
Minister Robót Publicznych: Łopuszański


