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motywach „Róży" Stefana Żeromskiego 

c n, riusz i reż eria · Lech Raczak 
~cenog ffa - Bohdan Cieślak 
ko oru - Ewa Beata Wodecka 
muz ka - Jacek Hałas 
ruch l'enirzn ·Bartłomiej Ratnikiewicz 
film video· Agnieszka Pokrywka 

tekst songu - Maciej Rembarz 

Ban - Robert Ciulac1yk 
Zavorda- Bartek Bnldnda 
Oset- Pa ,„ ł Wola k 
Śltdar- Bogdan Gil 1 k 
Szalona - Kata r1 na Dworak 
DzleJfCZJD.Y ze gau Czarowlca - Mactda Biecta ńskd, 

Ewa Cial11sinska, Magda Skiba 
lobletyzesnulaqozdy- Zu1 Motorni 1k, M. lqorzata Urbansk<l 
Tajniacy - Magda Biegań ka, Bart k Bulanda, 

Joanna Cionschor k, Wojciech Kowalski 
.lslqdz - Wojciech Kowal-;ki 
ll6wy strajkowi- Magda Biegańska, Bart ).; Bulanda, 

Joanna Cionschorek, Bogdan Cirze<>zczak. 
Wojciech Kowalski, Zuza otorni11k, 
Pawe ł Wolak 

Preleqentka - Małgorzata Urban · kc1 
Rzemlefl.nlcy wiejscy - Paw I Wolak. Le h WołC1. ·k 
Nauczyciellamuzytl - M !gorzała Urban ·k 
lobieta z laboratorium - Zun Motorniuk 
Stratnił- Lech Woł zv · 
Wyłontmie duetu JDzTJJCOftVo - Oskar wohotl'zi ński , K tany na Niemyjska 

11icj nt·sufl r - Jola Natzyn~ka 
premiera · 1 maja 21l10 r. , Scena na KnrMkiej 



ZBU1A lt WIELKI[ WltTO ROBOTNICZf - I MAJ. 
WltyO TO . . . NAPEŁNIA TRWOGA KRWIOŻERCZY 

CARSKI RZĄD. KTORY NA TEN DZIEŃ ROBI NAJ
ROZMAJTSZf PRZYGOTOWANIA: ZAPfiNIA WIUIE
NIA NASZYMI TOWARZYSZAMI. UZBRAJA WOJSKO 
NA NAS ITP. [Zf GOŻ TEN DZIKI BARBARZYŃCA Sit 
BOI? Bot Sit ŚWIADOMOŚCI WOU PRACWACfGO, 
KTORY W DNIU I MAJA PUBLICZNIE WYPOWIADA 
MU SWOJĄ NlENAWlśt I POGARD(. ORAZ LICZY 
SWOJE SILY OO OSTATECZNf:CiO ZMlffiZ[NIA SI( 
NA śMIERt WB ŻYCIE Z[ SWYM DRAPIIŻNYM 
WROGIEM - RZAOEM NAJUDNIUYM I RODZIMĄ 
BURŻUAZJA .••. NIECH TEGOROCZNY OZlfŃ I MAJA 
ZASTANlf NAS WSZYSTKICH GOTOWYCH OO BOJU: 
ZBLIŻA Sit Dl.A NAS "DZlfŃ ZAPLATY" ZA WSZYST
Klf KRZVWDY, MORDY I GWALTY. C1YNlONE PRZU 
KRWIOżmCZV RZAD; OFIARY ZBÓJfCKIEGO CARA
TU DOMAGAJĄ SI( ZlMSTY: POMŚCIJMY WIO: Nl[
WI IE PRZfLANĄ KREW NA ZYCH TOWARZYSZV 
I STAŃMY W JEDNYM SZIBUiU DO BOJU: 1[01 
DŁUGO STŁUMIONY „LUDU GNIEW" WYBUCHNIE Z 
CAŁĄ SIL\ I WOIM OGROMEM ROZSYPIE W GRUZY 
ZBUTWIAlf MURY CAR TU. 

PRfCZ Z NIIWOLĄ POLITYCZNĄ I WYlYSKIOO 
NlftH tv J[ ŚWltTO ROBOTNltlf 1 MAJ! 
NlftH ŻYJ[ SOCYALNA lłfWOLUtYA! 

SlffilfCKI KOMITfT ROBOTNICZY 
Pol KIEJ PARTY! SocYALISTYCZNtJ 

• ~OLCE. 23 KWIETNIA 1905 R. 

JAK NAPADANO NA POCIĄli 
WBEZDANACH 

Termin akcji bezda11skic j 
zna zono na sobotę . 19 " rz ni 

1908 r. Miało v niej wziąt dział 
19 bojowca \~ podzielonych na 
lrtv grupy. Pi .rwsza. sze inoso· 
bowa. poci clowodz.twem Toma za 
Arciszewskiego, miała za zadanie 
n .ucil bombf po wagon poczto· 
v. v i c;par li żowat ogniem es kort ę 
w jskową. Wowczas grupa druga, 
zło i.o n a 1 zt 1·ech o ob i dowo· 
tli na prLez Piłsu dski o, mia· 
la opa owac \'aqon pocztow i 
zdob t p1cniądze . Trtecia osi m 
os h pod dowodzi veru W1lcr o 
Sławk ) miała ta zad ni opano· 

ac sla jf. zn ic;zu1 t łącz1 o ć, 
nnieruchomic służbę kolejo ą i 
J) -,ażerow. D7iPwictnasty uczest· 
nik akcji miał powozk br czk 
pr1eznaczoną du odtransporto· 
wani pirni('dn. (...) 



Większośt bojowców znajdowa ła się 
w Wilnie, natom iast sze~iu wybranych 
z krakowskiej emigracji czekało pod do· 
wództwem Czesława Śwlrc;kiego w War· 
szawie. Mieli oni wyjechać porann m 
poeiągie m, w Grodnie spotkać Sławka, 

otrzymac w pociągu bron i po 1.atrzyma· 
niu si ę pociągu w Bezdanach wysko zyć 
zajmując zaplanowane stanowiska. 
Dnia 19 września grupa warszawska wy· 
jechała . Wymaszerowali również z Wilna 
niewielkimi grupkami pozostali bojowcy. 
Dwie z ich pobłądziły i dotarły do Bezdan 
dopiero na pół godziny przed przy jazd em 
pociągu. Jednocześn ie spóźniła si ę brycz· 
ka z bronią i mater iałami wybuchowymi , 
docierając na umowione miejsc 1la kwa· 
drans przed prz byciem poci~gu . W tej 
sytuacji · wbrew zresztą stanowisktJ czę· 
śd bojowców · Piłsudski podjął dec z ję o 
odłożeniu akcji. 

Była to decyzja niesłychanie r zykowna, 
bowiem nie było już możliwości zawiado· 
mić o niej grupę warszawską zdążającą <lo 
Bezdan tym właśnie pociągiem , na który 
miała zostać dokonana a-keja. Wprawdzie 
poinstruowani byli, i.e sygnalem do raz· 
por ·a akcji będzie wybuch bo .b , ale 
jednocześnie zaraz po zatrzymaniu się 

pociągu wyskoczyć mieli na przeciwną 
ni ż peron stronę i tam zająć stanowi~ka . 

Co t eż uczynili. Nie doczekali sic jednak 
wybuchu bomby. Na stacji nic się nie 
działo. Wskoczyli więc do ruszającego po· 
ciągu , przeko nan i, >. pomylili stacje. Dla· 
tego t eż na następnej tacji wykonali te 
samr czynności. Mieli ~'Yjąlkowe szczę· 
sti , że kh niecodzienne zachowanie nie. 
wzbudzi ło niczyich podejrzen. 

LJ Akcj~ w Bezdanach przepr owadzono 
w n tepną sobotę, 26 wrześn i a. Tvm ra· 
zem dotarto na czas, choc nie bez błądze· 
nia po drodze. Nie spóżniła sie również 
bryczka. Gdy ją ro zładowywano, wyda· 
rzył się incydent charakterystyczny dla 
almosf ery panującej w oddl.iale. ~Stwier · 

dzono od razu · pisze Pobog· Malinowski 
· brak wod do lamp acetylenow lh. W 
odpowiedzi na uwag~ Pi łsudskiego, że 

lampy te bez wody nie mogą b l użylc, 

od zwały si ę głosy niewyrażnie, ni · 
liczne, niechętne · ludvje, znużeni mar· 
szem, siedzieli na ziemi, niektorzy · wy· 
ciągnąwszy strudzone nogi · drzemali. 
Nikt się nie rusz ł. Nie ma już rzasu na 
przekonywania, na zmuszanie do posłu · 

szenstwa. P i łsudsk i biegnie sam. za nim 
podąża Arciszewski; jakillls rowie po 
kolana wchodzą do wody, napełniaj lam· 
py przez zaczerpnięcie i biegiem ·wraca j ą 

do b1'yc1.ki." 

Andrze j Garlicki. Jozef Piłsudski 1867-1935 
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STA.RAJ'UIE SI)\ O ROZP OWSZEUHNIANIE 
NASZEGO PISMA! 
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Kiedy byliśmy terrorystami 
POLA[ Y TEŻ STOSOWALI AKTY 

PRZEMO[Y 

[ ... j W awnej Rzeczypospolite.i aktów indywidualnego 
terroru wobec władców było niewiele. ( .. . J Dopiero utra
ta niepodległości i powstania narodowe w XD< w. wy
wołały sprawę terroryzmu jako odpowiedź na okupację 
i terror zaborców. [ ... ] 
O polskim terroryzmie jako odpowiedzi na terror zabo.r
cy możemy chyba mówić w odniesieniu ~o Powstama 
Styczniowego (1863 r.). Dla och.rany ta1~ego . rządu , 
władz i powstania utworzono bowiem oddZiały zandar
mów-sztyletników stałych i tajnych. [„. ) 

Generał carski Fiodor Trepow, który cudem uniknął 
śmierci podczas zamachu, wyliczył podczas Powstanra 
Styczniowego 1007 ofiar terroru polskiego. w tym 951 
śmiertelnych . Sztyletnicy siali grozę i niepewność pośród 

Rosjan i ich zwolenników 
przebierając się za ofice
rów. urzędników, policjan
tów. Ponoć słynęli z tego; 
że nie powtarzali dwa razy 
tego samego planu. [. „] 
Fala terroru objęła całe im
perium carskie, w tym Jego 
polską część. szczególnie 
podczas fali rewolucyj
nej 1905 r. [.„] W lutym 
1905 r. .Janek" Kalajew, 
półkrwi Polak, terrorysta z 
Organizacji Bojowej PPS 
rzucił bombę na placu 
Senackim w Moskwie na 
karetę wielkiego księcia 
Sergiusza, odpowiedzial
nego za masakrę podczas 
koronacji cara. Pierwsza 
nocna próba nie powiodła 
się, gdyż Kalajew, już go
tując się do rzutu, dojrzał 
w karecie żonę i dzieci 
księcia Sergiusza - chciał 
ich oszczędzić . Poczekał 
na drugi przejazd: tym ra
zem bomba urwała głowę 
księciu i pokaleczyła mło
dziutkiego Kalajewa. Od
mówił podpisania prośby 
o łaskę i zawisł na szubie
nicy, przedtem wyglosiw
szy płomienną przemowę. 
W 1906 r. terror w Rosji 
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osiągnał apogeum. [ ... J 

Dochodziło do strasznych 
zamachów i regularnych 
bit w w miastach, a walka 
terrorystów. prowokacje i 
gra ochrany zapętlały się 
coraz bardziej. Organiza
cja Bojowa PPS Józefa 
Piłsudskiego nie chciała 
jednak uchodzić za grupę 
terrorystyczna. Przyszły 
marszałek był przeciwny 
terrorowi. chciał ~ubojo
wienia całej partil" jako 
zalążka przyszłej walki 
zbrojnej. Ale tymczasem 
jego bojowcy wykonywali 
robotę terrorystycz~ . Li
kwidowali „brudy carskie'', 
napadali na furgony pocz
towe i pociągi, przebrani 
np. za rosyjskich urzęd
ników dokonywali zama
chów bombowych, jak ten 
na generała-gubernatora 

Gieorgija SkaHona, który jednak 
ocalał. Wykradli więźniów z Pa
wiaka (kwiecień 1906 r.). Słyn· 
na była akcja w Bezdanach na 
Litwie w 19 8 r.. gdzie zdobyto 
na cele partii ok. 200 tys. rubli, 
likwidując ochronę pociągu. 
Jednakże największym przedsię
wzięciem o charakterze terrory-
tycznym była krwawa środa 15 
ierpnia 1906 r. Bojowcy zabili 

wtedy i ranili około 80 policjan
tów żandarmów i konfidentów, 
w Łodzi i Warszawie rzucano 
bomby. Znienawidzone mundury 
rosyjskie na krótko znikły z ulic 
wielu mia t Królestwa Polskiego. 
Jednakże Piłsudski nap· ze po
tem: .,Byłem tej imprezie prze
ciwny ... Byłem przeciwnikiem 
terroru personalnego i nigdy żad
nego zamachu nie organizo -
!em ·. Odpowiedzią były bowiem 



straszne pacyfikacje kozackie. Przywódcy 
PPS wskazywali, że terroryzm. bomby i 
kule bo'owców trafiają także w prostych 
żołnierzy rosyjskich, których chciano 

Frogment rosrjstit h akl Jon/a Pikudrki1·110, Cr111ddi 1Yarr1aw· przyciągnąć do rewolucji. 
skfe/. 1boa Organizacja Bojowa PPS byla uznawa

na przez władze carskie za terrorystycz-

U/im lliudowa Warszawie 19 mufti190~ r. . tut po rrrb1, i/111 botnlll' r1111mir j 
przei bojoR-ru PPS Tade11s1u DrftnbitJ;/l'([U la)Jllllłu 11e1 l.mrlaktt 

ną, a bojowcy wieszani 
i zsyłani na Sybir jako 
bandyci. Natomiast w 
historii Polski byli i są to 
bohaterowie walki o nie
podległość . Ta optyka 
zmienia się bezustannie 
i zmieniać będzie wraz z 
biegiem historii. I„ .] 
Na progu Il wojny świa
towej dowództwo Wehr
machtu zastanawiało się 
najpieiw w jakiej odle
głości od linii frontu 
traktować żołnierzy pol
skich jako partyzantów. 
a nie terrorystów. ie
bawem takie subtelności 
znikły z niemieckiego 

• pola widzenia: wobec 
Polaków zastoSOVJano 
skrajny terror. [„.] Ła
panki, zbiorowa odpo
wiedzialność, masowe 
egzekucje, ślepy odwet 
przerosły to, co skrwa
wiona Polska do tej pory 
oglądała. 
Podobnie było w soWiec
kiej strefie okupacyjnej z 
deportacjami zsyłkami , 
obozami śmierci ofice
rów i inteligencji. ma
sowymi egzekucjami, 
przymusową paszpor
tyzaCJił · Odpowiedzią 
polską były akcje zbroj
ne, określane zarówno 



przez Niemców jak i Sowietów .iako polski ban
dytyzm lub też terroryzm. Akcje Armii Krajowej 
jak Wieniec - wysadzanie torów wokół Warszawy 
- czy też wykolejanie pociągów wladze niemieckie 
traktowały jak napady terrorystyczne. Gdy iem-

cy dokonali publicznej egzekucji 
50 Polaków - w odpowiedzi bo
jowcy Gwardii Ludowej wrzucali 
w 1942 r. wiązki granatów do 
Cafe Clubu. kin, drukarń i in
nych lokali niemieckich, rażąc 
oczywi 'cie na ślepo . Zamachy 
pododdziałów AK na szefów po
licji i S . Krugera i Koppego w 
Krakowie czy slynny zamach na 
Kutscherę w Warszawie Niem
cy traktowali również jako pol
ski terroryzm, a nie jako walkę 
o wolność i samoobronę przed 
straszliwym terror m okupacyj
nym. 
W PRL starannie przemilczano 
akty o charakterze terrorystycz
nym. Próby zastrzelenia czy też 

zatłuczenia siekiera Bolesława 
Bieruta w 1950, 1951 i 1953 
r. zakończyły się śmiercia i zra
nieniem oficerów ochrony oraz 
zamachowców Oeden ocalał 

jako chory psychicznie). 
15 lipca 1959 r. . Jaros 
usiłował porazić w Zagó
rzu (woj. katowickie) Nikitę 
Chru zczowa i Władysla
wa Gomułkę wybuchem 
ładunku umieszcz9nego w 
koronie drzew Bomby nie 
zdetonował na czas. zg inę
ła przygodna osoba. Po
dobnie stało sie rok póź
niej w tym samym miejscu; 
Gomułka ocalał. a jedn z 
ofiar. 13-letnia dziewczyn
ka, zestala sparaliżowana. 

Wysadzenie auli WSP w Opolu przez braci Kowalczy
ków w październiku 1971 r„ .wymierzone zapewne w 
ówczesnego przewodniczacego Rady Państwa Józefa 
Cyrankiewicza. było rówmeż przedwczesne i doprowa
dzilo do zniszczenia budynku. [. „] 
Bardzo trud.no oddzielić akt terrorystyczny od rozpacz
liwej, a nawet zorganizowane.i obrony ojczyzny czy na
rodu. Może dlatego również w podrecznikach historii 
Polski kwestie te sa nadal wstydliwie przemilczane. [„ .] 

Jerzy Besa/a. „Polityka" 21/2004 
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JOZfl' KATtRLA 

ROZA 

Róta to „dramat nie
sceniczny" Stefana Że
romskiego, który au tor 
wydał w 1909 roku w 
Krakowie pod pseudoni
mem Józef Katerla. Na· 
z ana ..Dziadami roku 
1905", uzn wana za 
wielki powrót dramatu 
romantycznego w epo· 
ce naturalizmu, kanty· 
nuację Dziado1, Wesela, 
Nie·BósJ..iej Komedii i 
Wflwoleniu, jest Róta w 
gruncie rzecz wielką 
dyskusją ideologiczną 
o PQI ce i polskim spo
łeczeństwie schyłko · 
wej fazy rozbiorów, o 
poi kim bohaters twie 
i hańbi w kontekście 
niedawnej rewolucji. 
Skądinąd zawsze gotów 
do wszelkiego rodzaju 
działalności konspira· 

cyjnej cz społecmrj 
(we wlac;nym domu 
zorganiz wal lajną pol
ską sz ołe. prowadził 
kursy wieczora\ e dla 
młodzieży i 11n iwrrs1 lei 
ludowy dla dorosłvch , 
ści ągając z War'izawy 
na wyklady uczouyrh, 
społecznikow. pisar1 ; 
honorarium za Dziejr 
qrzech11 )ll'7l'ZllilCZYI 

na budowę przedi;zkol 
dla dzie i chłopsk ic h. 
wspierał I air amatorski 
itd .), pisarz rniech cił 
się j uż wówczas - zresz· 
tą z \ ajemności ą - do 
środowiska PPS av w 
ogole „part jniactwa". 
Przedstaw ia j ąc be7 cie
nia lroon iczo~cl po· 
glądy ówczec; nych uyr · 
pow l'l politycznych i 
war tw spolecrnvlh. 
Ż r mski naraził ~ie nd 
ataki 1m1kl cznie z kat· 
dej st rony. Pod jego pio· 
rem pr ł zarowno mjt 
„pa mkiej Polski", jak i 
dyktatur proletariatu. 
zarowno wizja szlachct· 
nego chłopa, jak i twór· 
czego inleligenta, po
nieważ żadna id ologi 
ni je l w st ni calic 

polskiego narodu. Żadna - pracz 
niepodl glosti. 

Sto 1 I po tej dic1g nozie możemy 
znów zadcJc sohi iy t, nir o jej 
łuszno \ t. 

OB 

Mi/kja PPS. I m11}11 l!J?b l 

01·ganizacj Bojo)Va Polskiej Partii Socjalist cznej 
(1904·1911) była zbrojnym ramieniem PPS. 
Op nez ochrony demonstracji i otkan. jej cz łon· 
kawi likwidowali rosyjskich urzędnikcm i polskich 
kolahorantów, a takie r bowal i c;pon' ilosd pi ni · 
dzy na potrzeby dLiała lności niepodl qło ciowej. 
Oprócz rozsian Th na te renie l e łcgo Kroi siwa Pol· 
skiego (ale i poza jego granicami) oddziałow hojo· 
' · b (..piątek· i „dziesiątek "), t ki c;por j grupy 
wy alifikow nvch in ·truktorow, OB PPS dysp no· 
wałc1 lahoratoriami do produkcji bomb i granalm z 
pokątni zdobywanego dynamitu, c;pro adzala bron 
z Rosji, Cialicji. B lgii, Finland ii , USA, francji i Nit•· 
miec. 

W trakcie swej działalności OB PPS dokonał pon 
dwoch i poi tysiąca akcji, w tym prawil' 1200 wma· 
chow, wielokrotni w zwalała wit_>zniow, probowa ła 
niszcz v pomniki i portrety caril ara t. je o r dzi· 
ny, mo~t} i tacje kolejowe. zrabował w nilµadi!ch 



na sklepy monopolowe, kasy panstwowe lu b pociągi ponad 
1.250 OOO rubli. Dla porownania - o ·obi te UJlO aż nie cara 
Mikołaja II wynoo;iło 250.000 rubli rocznie, a w napadzie 
grapy młodego Stalina na bank w Tyflisie w czerwcu 1907 
roku · był to incydent, ktorv wstrząsnął ówczesną Europą · 
zrabowano co na jwyżej 340.0 O rubli. 
W rót.nych latach w jej skład wchodziło prz esrło siedem i 
pół tysiąra bojowcow (co sprawiało . 1. 1 Król <;two Pol kie 
stanowiło najwi kszy liczebnie ośrod k ruchu bojo eg w 
cesarstwie rosyj kiml 280 z nich 'ikdZdno mi kar smierci , 
zaś ponad trzy tysiące zesłano. 
Jako bojowcy OB PPS czynni byli ludzie, którty \'\ niepoille· 
glej II RP mieli stanowić polityczną elitę : Jozel Pil· 
sudski i jego żona Aleksandra, Tomasz Arciszew ki 
(minister, pose ł, premier), Alek ander Pr stor [mi· 
nister, posel, 1Jremier), Walery S ławek (trzykrotny 
prem,.ie r, marszałe k Sejmu), Ka limierz Sosnkowski 
(minister, generał broni, Naczelny Wodz Polskitb 
Sił Zbrojnych) i wi lu innych. 

Z tamtych czasów pamiętam fywo 
młodą, ładną krawcov.,rą z wyborową 
klientełą, mającą swój zakład najpierw 

w Lodzi, a później w Warszawie. Policji 
nigdy przez glowę nie przeszło , aby ten 
elegancki zakład mógł być magazynem 
broni. Nikt nie przeszukiwał pudeł , w 
których odnoszono klientkom suk
nie do domu . Na ni sza;ęście jedna z 
pracownic z zemsty po utracie zajęcia 
danio la policji o tajemnicach sklepu. 
Właścicielkę skazano na cztery lata 
katorgi i wygnanie do końca życia na 
Syberię . Dla kobiety z jej temperamen
tem, urodą i zainteresowaniami mogło 
to być gorsze od śmierci. Przyjęła jed
nak ten cios bez zmrużenia oka i gdy 
wyprowadzano ją z sali sądowej, śpie
wała Warszawiankę. 
Inna pani, która również z wielkim 
powodzeniem szmuglo'.Nała broń na 

prowincję, mieszkała z matką wdową w 
Warszawie. Obie były wielkimi patriotka
mi, a matka w młodości brała ud.ział w po
wstaniu 1863 r. Córka zaczęła swą pracę 
w partii od przewożenia bibuły. a po pew
nym czasie przeszła do Bojówki. Matce nic 
o tym nie powiedziała, aby jej nie niepo
koić . a także i dlatego, że matka, jak się jej 
zdawało, patrzy z niechęcią na jej robotę 
partyjną . Jakież więc było jej zdziwienie. 
gdy pewnego dnia. po powrocie do domu. 
zastała matkę rozpromienioną nad kilku
nastoma rewolwerami na stole, wyjętymi 
z szafy, którą córka zapomniała przed wyj
ściem zamknąć na klucz. 

Drhłzinł.l:abw... 

- No nareszcie robisz coś na
prawdę pożytecznego - rzekła 
do córkL -Nigdy nie podobala mi 
się ta głupia socjalistyczna bibu
ła . To jest o wiele lepsze. To jest 
argument, którego skutecznie 
używaliśmy w 1863. I z czuło
scią pogłaskała rewolwer. 
. . . przewożeniem broni zajmo

Wały się kobiety i mężczyźni róż
nych zawodów. Jedna z moich 
pomocnic była nauczycielka mu· 
zyki. druga żoną profesora uni
wersytetu: między mężczyznami 
trafił się n wet zamożny kupiec 
i artysta malarz. Każdy kto broń 
przewoził był zobowiązany i go
tów VJYjechać w każdej chwili, 
obojętnie dokąd. zaraz po otrzy
maniu rozkazu. Jedyną zapłatę 
za trudy stanowiło niebezpie
czeństwo. niewygoda, ryzyko 
zesłania. Równie wiele , a może 
l więcej stawiali na kartę ci. któ
rzy broń magazynowali. Jednak 
ochotników nigdy nie brakło . 
Należała do nich również .. . le
karka ze szpitala Dzieciątka Je
zus, do ktorej nieraz dzwoniłam 
w nocy. aby złożyć u niej paczkę 
z bronią . Inny skład miałam w 
najbiedniejszej dzielnicy miasta, 
u stolarza. Jeszcze inny u wete
rynarza. który chował karabiny w 
psich budach. Właściciel fabryki 
i sklepu z harmoniami przecho
wywał broń i amunicję w harmo
niach, a pewien inżynier kole
jowy dał nam sz pę na główny 
skład broni w War zawie. 

Aleksandra Piłsudska, 
Wspomnienia 



Dziwno mi zaist , że 
przy swej szechstron
nej wiedzy i umysłowej 

bystro ~ci. wskazując 

na źródła banuyt zmu, 
przem ilczałes zupc>ł

nie o swych dziełach. 

Wszak lite atura polska 
nie po iad dzikszych i 
okrutniejs ych wzorów 
nad te, ktoryrni usiane 
są Twe. mistrzu, histo
ryczne p wieści! Krew 
szeroką rzeką przelewa 
się przez stronice tych 
książ l<. t ysiąc ócz za
chodzi bielmem śmier

ci. tysiące riCł ł pręży 

si wci ąż w dreszczach 
kan nia. 

Pami tacie bicie na 
p ł .Azji (. . .) Albo pa
rni tacie w Potopie sce
n ę, gdy Kmicic przypie
ka płonącym kwaczem 
twarz i boki Kulikow
skiego aż „ ąd sp la
nego ciała począł roz
chodzi ię po slodole„." 
W Krzytakacl1 dreszcz 
wstrętu i qrozy budzi 
opis w rywania języ· 

ka i wypalania gorącą 
smołą oczu Jurandowi. 
(. . .) .A pamiętacie scenę 
cyrku w Quo vadis? ... 

Wierno ( hi'itory zna? 
DJ a zeqoi ięc c u tor 
(„ .) ht<l.-'.i czytelnik· po· 
zorcm, ie te w 1 . sik.i 
roman tyczne. miło ne 
i wo jen ne prz gody wi· 
· 1ą kry z tałowym pa
wi trz11 <>pra' ieilliwcj 

Rzecivpospolitcj, a nie 
opl raj< i(' na pańsz 

czyznian j gnojow e? 
(. „ ) 

Pana Sienkiew icz 
prz trasza bantlvt •im. 
w ktory według niego 
pn.erodził s i ę polski so
cjalizm!. „ (. . .) Gu bym 
pod z i la ł soc jo Jo~il'znP 
poglqdy p. Sienki wi
cza, musiałhym twi r 
dzk na podslawJe bra-

zow. zaczerpniętych z 
jego dzieł (. . .) że jest 
on ojcem bandytyzmu 
w Polsce. Propag nda 
opisywanych prz z n 
uczut i pojęt prowadzo· 
na hyta o wiele ener · 
giczniej i szerzej niż 

propaganda socjalizmu 
i o wiei był dla tłu
mów prl ys l ępniejsza . 

Try/oqie czytały już nie 
dziesiątki tysięcy, lecz 
krocie, a może milioo.y. 
[„.) 
Dopoki rabunki, grabie
że, morderstwa trapiły 

lud pracując~ prasa 
nasza mo iła o n ich 
mało i półgębkiem (. . .) 
Dopiero gdy b y
ci zar7ęli grasować w 
bogal eh dzielnicach, 
"-'Szczęl11 ie w gazetach 
niezmierna wrzawa: 
gwał1u , świat się wali! 
(. . .) Za częto zuk ie
zwłocznie przyczyny 
i znaleziono j • „ w o
cjalizmie. (. . .) pluto 
bohaterow, ktorzy odda· 
wali du zę za wolnośc i 
szczęscie wspotbra I 

Wacław Sierosle\ ski, 
H. Sirnkiewicz, bmldytyzm i 

marzenie sorjalistJ [1906) 
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