
Miał to byd rząd  tylko do momentu powrotu Józefa Piłsudskiego z magdeburskiej 
twierdzy. Na spotkaniu w dniu 2 listopada 1918 roku głównym referentem zadao na 
najbliższe dni był zastępca brygadiera Piłsudskiego - płk Edward Rydz- Śmigły.  
Na premiera rządu upatrzono przywódcę  Polskiej Partii  Socjalno-Demokratycznej 
Galicji i Śląska Cieszyoskiego   - Ignacego Daszyoskiego. 
Z powiadomieniem go o tej misji wysłano do Krakowa mnie, najmłodszego oficera 
Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).



Stosownie do rozkazu zameldowałem się w mieszkaniu na Moniuszki. Dostałem 
polecenie strzeżenia Komendanta i kontrolowania osób pragnących z Nim rozmawiad. 
Byłem jednym z najszczęśliwszych ludzi w Warszawie. 
Byłem przy Nim, widziałem Go od czasu do czasu. Byłem szczęśliwy służąc Mu. 
Teraz wszystko pójdzie dobrze myślałem, kiedy Dziadek jest z nami. 
Tak jak ja, myślały tysiące... 





W służbie Polsce. Wspomnienia – Kijów 4 maja 1920 r.

...Pierwszą moją czynnością, której dokonałem w Kijowie, było odszukanie lokalu, biura Czeki, 
sławnej  Wsieukrainskoj Czerezwyczajnoj Komisji, myśląc, że tam mogę znaleźd interesujące 
papiery czy dokumenty. Wszedłem do pierwszego z brzegu domu.

Jego ściany były pokryte od góry do dołu napisami. Tysiącami napisów identycznej treści: Imię, nazwisko, wiek i 
dodatek „idu na rozstrieł...”, „idu na rozstrieł..”, „idu na rozstrieł...”. Od ścian wiało męką i grozą... I tak było w 
dziesiątkach innych domów. W jednym tylko zauważyłem popularny już wierszyk: „Jabłoczko, jabłoczko, kuda 
kotiszsia, popadiosz w czerezwyczajku nie worotiszsia,. ” Dużo nazwisk polskich.
Schodami z białego marmuru zszedłem na dół usłyszawszy jakiś odgłos życia. Wszedłem do obszernej, pustej, białej 
sali. Zza węgła wypadł mały chłopczyk bawiący się piłką. Gdy mnie zobaczył, stanął jak wryty. Patrzał na mnie i na mój 
mundur dużymi, okrągłymi oczami. Zagadałem do niego po rosyjsku: skąd się tu wziął? Odpowiedział mi, że jest 
synem stróża, ale ojciec i matka uciekli przed „Biełopołakami” i jego zostawili. „Bawię się piłką, zawsze się tu bawię 
piłką, czekiści pozwalają mi”.
Moje zamyślenie przerwał chłopiec. „Tu - powiada - stawiali kontrrewolucjonistę i straszyli go rozstrzałem *!+, strzelali 
naokoło niego, aby się przyznał. Jak to nie pomogło prowadzili na „rozwał”: wskazał ręką na uchylone, malowane na 
biało drzwi. Zobaczyłem na drzwiach krwawe ślady rąk czepiających się krawędzi. Chłopiec otworzył szeroko drzwi do 
małego pokoiku. To, co zobaczyłem, było straszne: cementowa podłoga była buro - czerwona od krwi, której nadmiar 
wessały na dużą wysokośd bielone Ściany... Cuchnęło krwią, moczem i ekskrementami ludzkimi. Róg tego pokoiku, czy 
kuchenki był tak postrzelany, że cegła była wybita na głębokośd dłoni. W około tej krwawej dziupli rozbryzgi krwi na 
białej ścianie. Patrzyłem jak porażony.
Moi oficerowie przeglądali papiery i fotografie, jakie znaleźli na piętrze tego potwornego budynku. Znaleźli również 
dużą, fotografię sztabu Wszechukraioskiej Czeka. Figurował na niej aresztowany przez nas w Równem szef jaczejki 
szpiegowskiej Żyd rosyjski. Jak sam zeznał był przedtem szefem Czeka.
Śmierd tysięcy zakatowanych i wymordowanych ludzi została pomszczona wyrokiem sądu polowego. Z centralnego 
więzienia w Kijowie kazałem zwolnid wszystkich więźniów politycznych, których Czeka nie zdążyła zlikwidowad...

Na podstawie wspomnieo polskiego oficera z 1920 r. …… 



" Byłem niemal pewien, że chodziło o przysposobienie 
do pracy w "dwójce"(wywiad i kontrwywiad). II 
Oddział Sztabu generalnego uchodził za elitę nie tylko 
w wojsku, ale w całej administracji czy generalnie w 
Polsce. To mieli byd wybraocy, którzy strzegąc 
bezpieczeostwa ojczyzny, zbierali materiały 
wywiadowcze, wiele przy tym ryzykowali i poswięcali.
....
Jednym z głównych kreatorów tego nurtu 
"dyplomacji" okazał się mój idol i promotor...".


