


C z a s y  N o w o ż y t n e ,  tom XI (XII)
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

P rzem ysław  O lstow sk i 
(Toruń)

Sprawozdanie Kasy Oficerskiej I Brygady 
Legionów Polskich za lata 1915-1916. 

Przyczynek do dziejów samorządu oficerskiego I Brygady

Publikowane tu „Sprawozdanie Kasy Oficerskiej (I-ej) Brygady Piłsudskie
go za okres istnienia od 1.1. 1915 do 1 .XII. 1916” stanowi przede wszystkim przy
czynek źródłowy do dziejów samorządu oficerskiego I Brygady Legionów Pol
skich, w niewielkim zaś stopniu ma w sobie cechy klasycznego sprawozdania ka
sowego. Dokument ten, najprawdopodobniej autorstwa kpt. Tadeusza Piskora ze 
sztabu I Brygady, pełniącego w grudniu 1916 r. funkcję przewodniczącego Komisji 
Likwidującej Kasę Oficerską Brygady, zawiera najistotniejsze materiały do historii 
autonomicznych wewnątrzbrygadowych instytucji oficerskiego sam orządu-tj. De
legacji Oficerskiej, Sądu Honorowego i Kasy Oficerskiej w wymienionym wyżej 
okresie ich istnienia. Pochodzące z wyboru ciała przedstawicielskie początkowo 
funkcjonowały jako jedno. Na zebraniu oficerskim w Lipnicy Górnej 30 XII 1914 r. 
powołano Sąd Honorowy Brygady, przekształcony w lutym 1915 r. w Delegację 
Oficerską składającą się z Sądu Honorowego i Zarządu Kasy Oficerskiej, który to 
stan rzeczy uległ zmianie wskutek uchwał zebrania oficerskiego w Leśniewce na 
Wołyniu 21 1916 r., kiedy to wyodrębniono oficerski Sąd Honorowy jako niezależ
ną instytucję wybieralną na walnym zgromadzeniu oficerów Brygady. Sprawozda
nie niniejsze, tak jak  wszystkie które sporządzano wcześniej, w trakcie dwuletniej 
bez mała działalności Kasy Oficerskiej, rozesłane zostało prawdopodobnie już w 
początkach stycznia 1917 r. komendom wszystkich samodzielnych oddziałów I 
Brygady, które funkcjonowały w jej ramach przed reorganizacją rozpoczętą po 29 
IX 1916 r., a więc poszczególnych baonów 1 i 2 (5) pułku piechoty i obu dywizjo
nów 1 pułku ułanów. Wszelako, przeprowadzając swego czasu dość gruntowną 
kwerendę w przechowywanych w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego 
w W arszawie-Rembertowie aktach Komendy Legionów Polskich, I Brygady, 1 
pułku ułanów i 1 pułku piechoty Legionów (na użytek prac nad biografią gen. 
Gustawa Orlicz-Dreszera), nie natknąłem się na żadne materiały wytworzone przez
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wymienione wyżej wewnątrzbrygadowe instytucje samorządu oficerskiego, za 
wyjątkiem zawiadomień o zebraniu Delegacji Oficerskiej w 1915 r. (vide: CAW, I 
Brygada Legionów Polskich, sygn. I. 120. 24. 41). Prezentowane tu sprawozdanie 
znalazłem natomiast w moskiewskim Centrum Ochrony Historyczno-Dokumen- 
talnych Kolekcji przy Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym (Rossijskij 
Gosudarstwiennyj Wojennyj Archiw (Centr Chranienija Istoriko-Dokumentalnych 
Kolekcij) dalej w przypisach do tekstu źródłowego cytowany jako CHIDK). Znaj
duje się ono w fondzie nr 482 (Polskie burżuazyjno-nacjonalistyczne i wojenno- 
dywersyjne organizacje), opis 4, dieło 200. Fakt przechowywania tych materiałów
-  obok wielu innych bezcennych czasem źródeł do dziejów I Brygady i w ogóle 
Legionów, a w jeszcze większym stopniu POW -  w Moskwie (gdzie do początku 
lat dziewięćdziesiątych nie były dla polskich badaczy dostępne) spowodował za
pewne, iż w powojennej literaturze przedmiotu brak niemal wzmianek na temat 
działalności instytucji będących przedmiotem prezentowanego tu sprawozdania. 
Poza kwestią zebrania oficerskiego w Lipnicy Górnej i powołania oficerskiego 
Sądu Honorowego I Brygady sprawa ta nie znalazła odbicia także w przedwojen
nych wspomnieniach oficerów Brygady, ani też w publikowanych wówczas m ate
riałach historycznych, w tym o charakterze źródłowym -  choć tu być może na 
przeszkodzie stanął wybuch wojny, który pokrzyżował wiele cennych ówczesnych 
inicjatyw wydawniczych, zwłaszcza spod znaku Wojskowego Biura Historyczne
go i Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt, iż wszystkie dotychczasowe pró
by czy też fragmenty studiów i szkiców, które odnoszą się do wyjątkowego w 
polskiej najnowszej historii politycznej i wojskowej zjawiska, jakim była I Brygada 
Legionów Polskich, a dotyczące jej charakteru, odrębności, przekroju socjologicz
nego itp. m a ją -  niezależnie od niemałej wartości niektórych z nich -  nadal charak
ter wstępny, postanowiłem zaprezentowane poniżej sprawozdanie Kasy Oficer
skiej I Brygady podać do druku. Niezależnie bowiem od sprawozdawczo-doku- 
mentalnego charakteru tego źródła (zawierającego m.in. uchwały ogólnych zebrań 
oficerskich i odrębnie Delegacji Oficerskiej oraz jej okólnik z lutego 1915 r. i statut 
z 1916 r., orzeczenia komisji kontrolnej i likwidującej), zawiera ono w sobie rys 
historyczny nieznanych dotąd właściwie historykom, a istniejących jedynie w I 
Brygadzie, instytucji samorządu oficerskiego, funkcjonujących w tej jednostce w 
całym frontowym okresie jej istnienia. Chociaż działalność tych instytucji dotyczy
ła ex definitione przede wszystkim spraw związanych z orzecznictwem oficerskie
go Sądu Honorowego oraz kontrolą nad finansowymi aspektami gospodarki I Bry
gady, jest rzeczą wielce prawdopodobną, iż powstałe wskutek tzw. kryzysu dymi- 
syjnego po 29 IX 1916 r. w skali wszystkich trzech brygad legionowych pułkowe 
rady oficerskie i żołnierskie, których działalność zamarła po ogłoszeniu Aktu 5 
Listopada 1916 r., by ożyć na nowo w maju roku następnego m.in. wskutek napięć 
w związku z organizowaniem przez Niemców obozów ćwiczebnych dla potrzeb



organizowanej przez nich Polskiej Siły Zbrojnej, wywodziły się w sensie konceptu
alnym (podobnie jak  powstała wcześniej, bo 14111916 r. Rada Pułkowników, czy 
nawet Rada Lekarzy Legionów Polskich ukonstytuowana 13 VII 1916 r.) właśnie 
z idei samorządu oficerskiego, praktykowanej wcześniej w I Brygadzie Legionów 
i będącej widomą oznaką walki o niezależność woj ska polskiego w okresie lat 1915
-  1916. Tym samym traktuję tę publikację jako czasową przynajmniej próbę w y
pełnienia istotnej luki w dziejach nie tylko I Brygady, lecz i całych Legionów Pol
skich.

Tekst publikowany poniżej zachował się w rękopisie o objętości 33 stron, 
wliczając w to tabelaryczne ujęcia wydatków z Kasy Oficerskiej na poszczególne 
cele za kolejne miesiące roku 1915 i 1916. Przygotowując niniejsze źródło do druku 
zrezygnowano z publikowania obu tabel, jak  również mniej istotnych fragmentów 
tekstu, umieszczając najistotniejsze zawarte w nich dane w przypisach do tekstu 
głównego. W samym tekście głównym uwspółcześniono pisownię i ujednolicono 
interpunkcję. Rozwinięto też skróty, używając do tego nawiasów kwadratowych, 
za wyjątkiem jednak znanych i stosowanych w literaturze przedmiotu, a powtarza
jących się tu niejednokrotnie skrótów nazw instytucji i oddziałów wojskowych szcze
bla pułku. Odnosi się to do następujących skrótów: AOK -  Armeeoberkommando 
(austro-węgierska Naczelna Komenda Armii); KLP -  Komenda Legionów Pol
skich; NKN -  Naczelny Komitet Narodowy; PP -  pułk piechoty; P.U. -  pułk 
ułanów. Dla ułatwienia Czytelnikowi lektury tekstu, a także gwoli koniecznego 
uzupełnienia zawartych w nim treści, opatrzono go przypisami rzeczowymi. Obja
śnienia i uzupełnienia zawarte w nawiasach kwadratowych zastosowano również
-  gdy było to konieczne -  w samym tekście głównym, a to dla pełnej jasności 
wywodu. Tyczy się to również nazwisk oficerów występujących w niniejszym 
sprawozdaniu: w nawiasach kwadratowych umieszczono ich imiona, a także -  
jeśli ich brakowało -  aktualne stopnie oficerskie. Zrezygnowano tym samym z 
przedstawienia w formie przypisów, krótkich choćby notek biograficznych tych 
postaci, wychodząc z założenia, źe ich służbowe określenie przez autora dokumen
tu jest wystarczające, nadto w większości przypadków są to postacie znane bada
czom dziejów formacji legionowych, których biogramy występują na łamach sze
regu wydawnictw o charakterze informacyjno-biograficznym.
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Sprawozdanie Kasy Oficerskiej (I-ej) Brygady Piłsudskiego 
za okres istnienia od 1.1. 1915 do 1.XII.1916.

Geneza powstania kasy

Oddział komendanta J. Piłsudskiego po ponownym wkroczeniu do Króle
stwa Polskiego w końcu września 1914 r. składał się ze sztabu, sześciu baonów 
piechoty po 500 -  600 ludzi każdy, [szwadronu] ułanów [Władysława] Beliny- 
Prażmowskiego, [kompanii] saperów [Mieczysława] Dąbkowskiego, oddziału 
wywiadowczego [Rajmunda] Świętopełka-Jaworowskiego oraz z odpowiedniej licz
by taborów i kolumn. Oddział wchodził w skład I-go korpusu armii austro-węgier- 
skiej i z nim razem odbył marsz na Dęblin, a następnie odwrót po kilkudniowej 
bitwie pod Laskami [2 3 -2 6  X], Organizację posiadaliśmy odrębną-batalionow ą; 
rządziliśmy się prawami i zwyczajami wyniesionymi ze szkół „Związku” i „Dru
żyn” Strzeleckich lub zaprowadzonymi w czasie niespełna miesięcznego pobytu w 
Kielcach [ 12 VIII -  9 IX]. W połowie prawie oddział składał się z wychowanków 
tych szkół, stosunki zatem między oficerami, podoficerami i żołnierzami nosiły cha
rakter raczej koleżeński niż wojskowy. Wspólne ideały były naszym spoidłem i 
gwarancją karności oraz wysokiej wartości bojowej oddziału. W Jakubowicach w 
Sandomierszczyźnie, gdzie w pierwszej połowie października staliśmy dni kilka, 
zostały nadane przez Komendanta Piłsudskiego pierwsze nominacje oficerskie w 
rozmiarach: 1 kapitan, 3 - 4  poruczników k[o]m[en]d[an]tów kompanii, 1 podpo- 
rucznik-adiutant, 1 podporucznik-lekarz i 12 podporuczników -k[o]m [en]d[an]tów 
plutonów na każdy batalion1. W ten sam sposób były normowane nominacje ofi
cerskie dla nadchodzących uzupełnień (półbaony [por. Zygmunta] Bobrowskiego 
i [por. Władysława] Dragata, uzupełnienia z Królestwa, baon nowotarski [kpt. Le
ona] Berbeckiego). W bitwie pod Łowczówkiem w końcu grudnia 1914 r. brało 
udział 8 baonów piechoty po 400 -  500 karabinów każdy.

Za cały ten pierwszy okres wojny gaża i żołd nie były wypłacane wobec 
braku funduszów. Trochę pieniędzy, które posiadała kasa Oddziału, a które pocho
dziły ze składek lub ze sprzedaży pozostawionych przez Rosjan w Kielcach rzeczy, 
zostało obrócone na załatwienie najniezbędniejszych potrzeb oddziału. Zaledwie 
kilka razy zostały wypłacone jednakowe zarówno dla oficerów jak  podoficerów i 
żołnierzy zasiłki po 5 -  6 koron. Wydatki swoje oficerowie i żołnierze opędzali 
początkowo własnymi pieniędzmi, jednakowoż szybko się one wyczerpały. Dopie
ro w początkach grudnia 1914 r. of[icer] prowiantowy oddziału por. A[leksander]

1 Nominacje w Jakubowicach Błotnistych, będące potwierdzeniem sprawowanych funkcji 
dowódczych, miały miejsce 9 X 1915 r. Mianowano wówczas 136 oficerów, likwidując 
jednocześnie istniejące dotąd nieformalne stopnie „obywatelskie” (według funkcji peł
nionych w oddziałach). Wśród mianowanych był 1 podpułkownik, 2 majorów, 6 kapita
nów (w tym 1 rotmistrz), 25 poruczników i 102 podporuczników.
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Litwinowicz podjął z kasy rządowej austriackiej 480.000 kor[on] i wypłacił tytułem 
zaliczki na żołd żołnierzom i podoficerom po kor[on] 10, tytułem zaś zaliczki na 
gażę podporucznikom po 50 korjon], porucznikom po 100 i od kapitana w górę po 
200 .

Po bitwie pod Łowczówkiem [22 -  25 XII] oddział Piłsudskiego przeszedł 
na odpoczynek do Lipnicy. Korzystając z tego Komendant przeprowadził zmianę 
w organizacji piechoty, rozpoczętą już w grudniu w N. Sączu2 w ten sposób, że 
ordre de bataille był następujący:

I PP3 -  baony I -  kpt. [Stanisław] Burhardt
II -  kpt. [Tadeusz] Piskor (dawniej [Leon] Berbecki)
III -  kpt. [Wacław] Wieczorkiewicz

2 PP (5 PP)4 -  baony I -  kpt. [Stanisław] Zwierzyński (d. baon IV Wyrwy5)
II -  kpt. [Józef] Wilczyński (d. baon II Norwida6)

Baony V i VI zostały nadal samodzielne7. Jednocześnie po stratach, spowo
dowanych bitwami pod Krzywopłotami [1 7 -  18 XI], w okolicach Limanowej [ 8 -  
9 XII] i pod Łowczówkiem [22 -  25 XII], nastąpił szereg mianowań i awansów 
nadanych przez Komendanta wedle norm Jakubowickich8.

Istniejący de facto  ordre de bataille był w sprzeczności z organizacją, jaką 
nam narzucała KLP Organizacja ta wyznaczała nam etat pułku piechoty o trzech

2 W dniach 14—19 X II1914 r., kiedy to rozkazem z 18 XII przekształcił dotychczasowy 1 pułk 
piechoty Legionów Polskich w I Brygadą Legionów Polskich.

3 Dowództwo 1 pułku piechoty I Brygady sprawował mjr Edward Rydz-Śmigly. Przed bitwą 
pod Łowczówkiem baonami w jego pułku dowodzili odpowiednio: I -  kpt. Kazimierz Kuba- 
Bojarski, II -  kpt. Kazimierz Herwin-Piątek, III -  por. Stanisław Burhardt-Bukacki.

4 Dowództwo 2 pp sprawował mjr Mieczysław Norwid-Neugebauer, zastąpiony 30 X II1914 
r. przez kpt. Leona Berbeckiego. Pułk nosił tę numerację jedynie w I Brygadzie, bowiem 
oficjalnie, w ewidencji Komendy Legionów Polskich nosił nr 5 (2 pp funkcjonował bowiem 
w II Brygadzie Legionów). Przed bitwą pod Łowczówkiem baonami w tym pułku dowodzi
li: I (d. IV) -  por. Franciszek Pększyc-Grudziński, II -  kpt. Józef Olszyna-Wilczyński.

5 Kpt. Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego.
6 Mjr. Mieczysława Norwid-Neugebauera.
7 Dowodzili nimi odpowiednio: kpt. Witold Ścibor-Rylski i kpt. Albin Satyr-Fleszar.
8 Nowe nominacje oficerskie nadano 11 1915 r. Mianowano wówczas 9 kapitanów, 13 po

ruczników i 38 podporuczników. Co zaś się tyczy wymienionych wyżej „norm Jakubowic
kich”, Tadeusz Kasprzycki objaśnił je po latach następująco: „Komendant wyjaśnia ostat
nie mianowania: powstały luki po bojach, potrzeba awansów. Nie ma możności tworzenia 
nowych formacji, awanse muszą być szczupłe, grozi nadmiar oficerów. System Komen
danta -  to szybkie awanse, pozwalające wyciągnąć jednostki odpowiednie. Do zatwier
dzenia przez władze austriackie przedstawi się listę opartą na innych zasadach. Tu wzglę
dy koleżeńskie muszą być uwzględnione, np. przedstawić trzeba obarczonych rodzinami, 
żonatych. Poleca dowódcom przygotować spisy oficerów pod względem sytuacji rodzin
nej”. Zob. T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934, s.252.



baonach (1 PP) ze szwadronem jazdy, gdy tymczasem oddział Piłsudskiego od 
początku istnienia przekraczał liczebnie i organizacyjnie te normy, mając charakter 
wybitnie kadrowy. Stąd też oficerów z nominacjami rządowymi, nieodpowiadają- 
cymi zresztą w istocie pełnionym funkcjom, posiadaliśmy w dniu 1 stycznia 1915 r. 
zaledwie 83 (rozkaz KLP za Nr. Res. 20 z dnia 29 września 1914), podczas gdy 
liczba oficerów z nominacjami Komendanta pełniących funkcje była w dwójnasób 
większa.

Dla uregulowania materialnego położenia oficerów zwołane więc zostało 
przez Komendanta zebrfanie] o ficerskie] w Lipnicy Górnej 30 XII 1915 [na któ
rym przyjęto następującą deklarację -  akt zapoczątkowujący istnienie kasy oficer
skiej]:

„Na zebraniu ogólnym oficerów brygady Piłsudskiego, które się odbyło 30 
grudnia 1914 r. w Lipnicy Górnej, podjęto jednogłośnie następujące uchwały:
1) Oficerowie posiadający nominacje austriackie, przelewają wszelkie swe pobory 

do wspólnej kasy oficerskiej brygady Piłsudskiego.
2) Oficerowie mianowani przez Komendę brygady, pobierają, począwszy od dnia

1 stycznia 1915 roku, miesięczną pensję w wysokości 100 /stu/ koron z kasy 
oficerskiej, zrzekając się dalszych pretensji na korzyść tejże kasy9.

3) Sprawami kasy oficerskiej zawiaduje wybrany na tymże zebraniu oficerski sąd 
honorowy.

4) W razie przekroczenia powyższych uchwał i zainkasowania poborów w kasach 
rządowych lub w kasach innych instytucji bez zezwolenia kasy oficerskiej -  
naruszający uchwały zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez sąd ho
norowy”.

[rękopis powyższego z podpisami 138 oficerów, datowany: Kęty 31.1.15]
Na lipnickim zebraniu wybrano Sąd Honorowy składający się z 7 członków:

I Baon -p o r . [Jan] Opieliński
II Baon -k p t .  [Józef] Wilczyński
III Baon -  kpt. [Wacław] Wieczorkiewicz
IV Baon -  por. [Aleksander] Łuczyński
V Boan -p o r . [Czesław] Fijałkowski
VI Baon -  kpt. [Tadeusz] Piskor
U łani10 -  por. [Gustaw] Dreszer.

9 Zdaniem Kasprzyckiego (op. cit., s.248): „Mniejszość, przede wszystkim kawaleria, była za 
utrzymaniem obecnego stanu, tzn. aby nie pobierać żadnych poborów. Większość nato
miast uchwaliła, żeby wszyscy oficerowie mianowani przez Piłsudskiego, bez względu na 
rangę pobierali 100 koron miesięcznie”. Podobnie Sławoj Felicjan Składkowski, Moja służ
ba w Brygadzie. Pamiętnik połowy, Warszawa 1990, s.68.

10 Szwadron ułanów rtm. Władysława Beliny-Prażmowskiego został 12 X I1914 r. w Krako
wie przekształcony w dwuszwadronowy dywizjon. Dowództwo 1 szwadronu objął wów
czas reprezentujący później oddział w Sądzie Honorowym I Brygady por. Gustaw Orlicz- 
Dreszer, zaś 2-go por. Janusz Głuchowski.
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Przewodniczącym został mianowany kpt. Piskor.
Po przyjściu Brygady do Kęt na odpoczynek w lutym 1915 r." Sąd Honorowy 
oficerski przekształcił się w Delegację Oficerską, o czym ogół oficerów za zgodą 
Komendy Brygady został zawiadomiony następującym okólnikiem:

Delegacja Oficerska I Brygady Legionów Polskich 
OKÓLNIK

Z rozkazu Komendy I brygady w dniu 30 grudnia 1914 roku w Lipnicy 
Górnej zostało zwołane zebranie oficerskie, celem omówienia spraw, dotyczących 
oficerów I brygady.

Na zebraniu tym powołano do życia DELEGACJĘ OFICERSKĄ, drogą 
głosowania, złożoną z przedstawicieli samodzielnych jednostek wszystkich broni, 
po jednym  z każdej, w ogólnej liczbie siedmiu. Określając atrybucje Delegacji, 
Komenda brygady uznała w niej przedstawicielkę ogółu oficerów, powołaną do 
regulowania wszelkich spraw, wynikłych ze wzajemnego współżycia oficerów. W 
szczególności DELEGACJA OFICERSKA miała za zadanie normowanie stosun
ków towarzyskich i honorowych, oraz administrowanie kasą oficerską, która zo
stała oddana przez Komendę brygady pod opiekę Delegacji.

Wobec wyżej nakreślonych zadań DELEGACJA OFICERSKA działalność 
swoją podzieliła na dwie różne dziedziny: I. SĄDU HONOROWEGO oraz II. 
ZARZĄDU KASY OFICERSKIEJ. Obydwa te wydziały Delegacji Oficerskiej 
działają niezależnie od siebie, tworząc w połączeniu instancję wyższą kontrolującą.

Delegacja, zetknąwszy się z praktyczną stroną przeprowadzenia uchwał 
zebrania oficerskiego, widziała się zmuszona podjąć kilka dopełniających uchwał, 
które dziś do wiadomości ogółu podaje.
§ 1. Zebranie ogółu oficerów wszystkich broni I brygady wybiera Delegację Ofi

cerską z wyżej określonymi atrybucjami w ten sposób, iż z każdego batalionu 
lub dywizjonu, jak rów nieżz oddziałów: sanitarnego i saperskiego Zebranie 
Oficerskie wybiera po jednym  delegacie.

§ 2. W razie ubycia delegata przedstawiciele danej jednostki wybierają innego.
§ 3. Spośród wybranych członków Delegacji Komenda brygady wyznacza prze

wodniczącego Delegacji, odpowiedzialnego zajej działalność.
§ 4. Delegacja wybiera stałego sekretarza.
§ 5. Delegacja spośród swoich członków proponuje do zatwierdzenia Komendzie 

brygady:
5 członków do Sądu Honorowego,
5 członków do Zarządu Kasy Oficerskiej.

11 Pobyt oddziałów! Brygady w rejonie Kęt trwał od 24 Ido 27 II 1915 r.

155



Nadto Komenda brygady wyznaczy przewodniczącego Zarządu Kasy Oficerskiej
i sekretarza Sądu Honorowego.
§ 6. Komplet Delegacji stanowi 7 członków.
§ 7. Z posiedzeń Delegacji jej przewodniczący składa sprawozdanie Komendzie 

brygady.
§ 8. W pierwszych dniach każdego miesiąca przed 10-ym, Delegacja zdaje ogóło

wi oficerów piśmienne sprawozdanie ze swych czynności, rozsyłając je  ko
mendom wszystkich samodzielnych jednostek.

I. SĄD HONOROWY 
Delegacji Oficerskiej I brygady Legionów Polskich.

§ 9. Sąd składa się z 5 członków Delegacji, zaproponowanych przez Delegację 
Komendzie brygady, a przez nią zatwierdzonych.

§ 10. Komplet stanowi 3 członków Sądu.
§ 11. W Sądzie przewodniczą po kolei wszyscy członkowie.
§ 12. Posiedzenia Sądu odbywają się w miarę napływania zapisów.
§ 13. Sąd rozpatruje tylko te sprawy, co do których uprzednio zostanie złożony 

piśmienny zapis z podpisem podającego.
§ 14. Członkowie Sądu sądzą według sumienia i własnego przekonania, nie posłu

gując się żadnym w tej mierze kodeksem, lub prawami.
§ 15. Wyniki [pracy] Sądu są podawane do zatwierdzenia Komendzie brygady 

i dopiero po jego uzyskaniu mogą być doręczone stronom, względnie ogłoszo
ne.

II. ZARZĄD KASY OFICERSKIEJ 
Delegacji Oficerskiej I Brygady Legionów Polskich.

§ 16. Kasa Oficerska powstaje z sum, należących się tytułem gaż rządowych 
oficerom I brygady. Całość gaży rządowej oficerskiej, wraz z wszelkimi innymi 
poborami przelewana jest do Kasy Oficerskiej.

§ 17. Prawo rozporządzalności sumami Kasy Oficerskiej posiada jedynie Delega
cja Oficerska. Do niej też należy administracja, kontrola itp. Sprawozdania ze 
swej działalności Delegacja zdaje jedynie Komendzie brygady i ogółowi ofice
rów.

§ 18. Zarząd Kasy Oficerskiej składa się z 5 członków Delegacji, zaproponowa
nych przez Delegację Komendzie brygady, a przez nią zatwierdzonych.

§ 19. W skład Zarządu Kasy Oficerskiej, jako szósty jej członek, wchodzi admini
strator Kasy, jak  dotychczas ob. por. Litwinowicz.

§ 20. Komplet Zarządu Kasy Oficerskiej stanowi 3 członków.
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§21. Posiedzenia Zarządu Kasy Oficerskiej odbywają się między 20 a 25 każdego 
miesiąca, oraz na żądanie:

1) Komendy brygady;
2) Przewodniczącego Delegacji Oficerskiej;
3) Dwóch członków Zarządu Kasy Oficerskiej, a mianowicie przewod

niczącego i sekretarza;
4) Administratora Kasy.

§ 22. W szelkie uchwały sąprotokołowane i zapadają zwykłą większością głosów. 
§ 23. Sprawozdanie z uchwał Zarządu Kasy każdorazowo po posiedzeniu zdaje jej 

przewodniczący Komendzie brygady.
§ 24. Zarząd Kasy Oficerskiej może rozporządzać funduszami Kasy, wypłacając z 

nich kwoty oficerom, mianowanym przez Komendę brygady, tytułem:
1) pensji miesięcznych;
2) zasiłków i wsparć w razach na to zasługujących;
3) kupna rzeczy, należących do wyekwipowania oficerskiego;
4) pożyczek zwrotnych.

We wszelkich innych wypadkach, nie objętych powyższymi punktami, prawo roz- 
porządzalności funduszami ma jedynie plenum Delegacji Oficerskiej.
§ 25. Za norm ę pensji oficerskiej przyjęto uchwałę zebrania oficerskiego w Lipni
cy Górnej, z dnia 30.XII. 1914:
Każdy oficer mianowany przez Komendę I brygady pobiera miesięczną pensję w 
kwocie 100 koron, a tym samym zrzeka się wszelkich pretensji do sum, należących 
się mu tytułem mianowania rządowego, na rzecz Kasy Oficerskiej.
§ 26. Przelewanie pensji rządowych do Kasy Oficerskiej odbywa się drogą pobie

rania całych sum, należących się oficerom I brygady przez Kasę Oficerską, a 
kwitowanie tych gaż przez poszczególnych oficerów u rachmistrza rządowego. 

§ 27. Podjęcie pensji 100-koronowej odbywa się co miesiąc u administratora Kasy 
Oficerskiej.

§ 28. Zarząd Kasy Oficerskiej ma prawo udzielać oficerom zapomóg i wsparć, do 
wysokości 100 koron jednorazowo. Wyższe sumy podlegają atrybucjom Dele
gacji.

§ 29. Podania o zapomogi i wsparcia ze świadectwem, potwierdzeniem przez K o
mendę samodzielnej jednostki, albo Komendy stacji, szpitala lub etapu należy 
składać na ręce administratora Kasy Oficerskiej, ob. por. Litwinowicza.

§ 30. Zarząd Kasy Oficerskiej ma prawo udzielać pożyczek na czas nie dłuższy, 
jak na przeciąg jednego miesiąca i w sumie nie przekraczającej miesięcznej 
pensji. Podania jak  w punkcie poprzednim.

§ 31. Oficer ranny, lub ciężko chory, wymagający dłuższej kuracji, z chwilą odjaz
du na tyły armii pobiera oprócz pensji dodatek dla rannych w wysokości 50 
koron miesięcznie.



§ 32. Do zasiłku dla rannych w wypadkach uznanych przez Delegacją mogą mieć 
prawo również ranni podoficerowie, pełniący przez dłuższy czas funkcję ofice
rów.

§ 33. Kasa Oficerska dysponuje pewną większą sumą w Komendzie Sanitariatu 
brygadyjnego. Sanitariat brygadyjny z powyższej sumy obowiązany jest wypła
cić przy odsyłaniu na tyły każdemu oficerowi rannemu, bądź też nagle i niebez
piecznie zachorzałemu najbliższą należną pensję, wraz z dodatkiem dla ran
nych. Sanitariat przed pierwszym każdego miesiąca zdaje sprawozdanie z wy
datkowanych w ten sposób sum.

§ 34. Uchwałą Zebrania Oficerskiego w Lipnicy Górnej z dnia 30.XII. 1914 zabra
nia się oficerom I brygady pobierania jakichkolwiek pieniędzy z kas innych, 
zarówno N.K.N., etapów, jak  i rządowych. Wykraczający przeciw powyższej 
uchwale będą pociągani do surowej odpowiedzialności, oraz wykluczani z gro
na oficerów I brygady.

§ 35. Delegacja Oficerska zawiadamia wszystkich oficerów oraz odnośne urzędy
i instytucje, że uchwał, dotyczących 100-koronnej pensji oraz niepobierania [pen
sji] w innych kasach będzie przestrzegała z całą bezwzględnością i żadnych 
pretensji z tego tytułu pokrywać swymi funduszami nie będzie. W razie ko
niecznej potrzeby udzielenia komuś z oficerów jakiejkolwiek sumy poza bryga
dą należy zwrócić się do Delegacji Oficerskiej.

§ 36. Zważywszy na smutną okoliczność, że z powodu powyżej streszczonych 
stosunków pieniężnych wśród oficerów I brygady istnieją, aczkolwiek w małej 
liczbie, malkontenci i to przeważnie na tyłach armii, Delegacja Oficerska oświad
cza:

1) Uchwały powyższe obowiązują bezwzględnie wszystkich oficerów I 
brygady, mianowanych przez rząd;

2) W razie niezadowolenia każdy z nich ma prawo otrzymać pełną gażę 
rządową, lecz w tej samej chwili musi wystąpić z I brygady.

W najbliższych dniach Delegacja Oficerska poda do wiadomości ogółu szczegóło
we sprawozdanie kasowe Kasy Oficerskiej, która znajduje się pod wyłącznym jej 
zarządem i odpowiedzialnością.

DELEGACJA OFICERSKA I BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH

W myśl powyższego okólnika w ciągu roku 1915 zasiadali jako członkowie 
Delegacji Oficerskiej następujący oficerowie:
ze sztabu [brygady] (zamiast Sanitariatu) -  kpt. T[adeusz] Piskor -  przewodniczą
cy

z I baonu -  por. J[an] Opieliński -  sekretarz, następnie kpt. St[anisław] 
Burhardt
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z II baonu -  kpt. J[ózef] Wilczyński, por. H[enryk] Paszkowski, mjr 
T[adeusz] Furgalski 

z III baonu -  kpt. W[acław] Wieczorkiewicz i kpt. St[anisław] Tessaro 
z IV baonu -  por. Al[eksander] Łuczyński, por. K[onstanty] Aleksan

drowicz
z V baonu -  por. Czfeslaw] Fijałkowski, kpt. J[ózef] Wilczyński, por.

St[anisław] Skwarczyński 
z VI baonu -  podpor. J[erzy] Bagniewski, podpor. W[ilhelm] Wyrwiński 
od saperów -  por. M[ieczysław] Dąbkowski
od ułanów -  por. Gfustaw] Dreszer, por. J[anusz] Głuchowski, por. J[an] 

Lew andow ski12.
Administratorem [kasy] był por. A[leksander] Litwinowicz, następnie pp[or]. 
A[ndrzej] Nałęcz [Korzeniowski], wreszcie od grudnia 1915 r. do przeprowadze
nia szkontrum -  objął kasę i jej administrację kpt. T[adeusz] Piskor.
Komisja szkontrująca urzędowała w czerwcu [1916 r.] w składzie: kpt. [Wacław] 
Wieczorkiewicz, kpt. J[ózef] Wilczyński i por. M[ieczysław] Dąbkowski13. ( ...)

12 Obok wymienionych wyżej oficerów w pracach Delegacji Oficerskiej w roku 1915, jako 
członkowie Sądu Honorowego, brali również udział por. Włodzimierz Maxymowicz-Ra- 
czyński i por. Mikołaj Sarmat-Szyszłowski, który poległ 21 V 1915 r. pod Kozinkiem.

13 Niezależnie od postanowień zawartych w powyższym okólniku, na zebraniach oficerskich 
w przeciągu 1915 r. uchwalono jeszcze m.in. następujące uchwały dotyczące dysponowa
nia majątkiem Kasy Oficerskiej:

1) w lutym: a) uchwalono dodatek dla oficerów przebywających na tyłach z powodu choro
by lub odkomenderowania w wysokości 50 K miesięcznie, b) każdy oficer otrzyma jedno
razowo ekwipunek w naturze lub gotówkę po 120 K;

2) w marcu: a) uchwalono zakupić dla oficerów lornetki, torby, pasy, kompasy, szable, 
dystynkcje, rapcie itd., b) uchwalono wypłacać żonom oficerów bez nominacji rządowej 
dodatek w wysokości dodatku rządowego, c) oficerom, którzy nie wiedząc o uchwale 
lipnickiej pobrali przed 1 1 1915 r. pobory lub zaliczki z kas rządowych, postanowiono te 
pobory umorzyć; pobranymi zaś po 11 1915 r. obciążyć ich konta;

3) w kwietniu: a) przyznano na kwiecień, maj i czerwiec dla oficerów pełniących służbę 
konno dodatek po 15 K miesięcznie, b) uchwalono jednorazowy ekwipunkowy dodatek 
po 150 K [„na kupno płaszczy letnich i innych przedmiotów wyekwipowania wiosenne
go”], c) 5% pobieranych z Kasy pensji oficerskich przeznaczyć uchwalono „na cele naro
dowe” [tj. na rozmaite polskie przedsięwzięcia o charakterze społecznym i kulturalnym 
zasadniczo na terenie Królestwa Polskiego], d) postanowiono zakupić kino [tj. odpo
wiedni aparat do projekcji obrazu filmowego], e) uchwalono sfinansować zakup pamiąt
kowych dyplomów, szabel i gard [składających się na szablę polską wz. 1916] oraz krzyży 
[tj. odpowiedniej ilości odznak „Za Wierną Służbę” i „Cnocie Wojskowej”], 0 upoważnio
no Kasę Oficerską do udzielenia pożyczek na zakup aparatów fotograficznych dla oddzia
łów piechoty, kawalerii, saperów, karabinów maszynowych i sztabu, z tym, że należność 
za aparaty potrącona zostanie z pensji oficerów danego oddziału w ciągu 5 miesięcy;
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Reorganizacja kasy oficerskiej

Ponieważ w końcu roku 1915 okazało się, że:
1) Kasa Oficerska wadliwie funkcjonowała w końcowych miesiącach

1915 r.,
2) kierowana jest przez ciało zbyt duże do szybkiego funkcjonowania,
3) warunki polowe wymagają sprawniejszej organizacji,
4) dotychczasowe normy poborów wobec wzrostu cen są niewystarcza

jące dla utrzymania oficera,
5) wreszcie pewien procent oficerów życzyłby sobie zmiany zasady or

ganizacji kasy -  wobec tych czynników Zarząd kasy zwołał za ze
zwoleniem Komendy I-ej Brygady ogólne zebranie oficerskie na dzień
2 stycznia 1916 r. do Leśniewki.

Jak w ciągu 1915 r. miarodajnymi dla funkcjonowania Kasy Oficerskiej były
uchwały lipnickie rozszerzone następnie i ujęte w okólniku Delegacji, tak znów
obowiązującymi normami na rok 1916 były uchwały zebrania w Leśniewce14:

1) Zarządem Kasy Oficerskiej jest Delegacja Oficerska.
2) Zarząd Kasy Oficerskiej pozostaje jako władza zwierzchnia i kontro

lująca.
3) Ponieważ administracja Kasy Of[icerskiej] wykazała dużo braków, 

proponujemy: prowadzenie kasy powierzyć jednem u oficerowi z od
powiednią pomocą; oficer ten przydzielony jest do tej funkcji na stałe.

4) Zm iana statutu, gospodarki i ewentualnie reforma Kasy Oficerskiej 
podlegająkompetencji ogólnego zebrania oficerskiego.

5) Żądaniem oficerów jest możliwie częste sprawozdanie z [prac] Kasy 
Oficerskiej. Zebranie poleca komisji [rewizyjnej] przeprowadzić re
wizję dotychczasowej gospodarki Delegacji Oficerskiej. Wynik rewi

4) w maju: a) uchwalono przyznać jednorazową zapomogę rannym oficerom w wysokości 
100 K, b) taką samą podoficerom i żołnierzom w wysokości 30 K;

5) w lipcu: uchwalono przeznaczyć 5500 K na obchód 6 VIII [rocznicy wymarszu Kadrówki 
w 1914 r.];

6) we wrześniu: a) uchwalono podwyższenie dodatku tyłowego do 100 K miesięcznie, b) 
jednorazowy dodatek ekwipunkowy w wysokości 200 K, c) postanowiono płacić pobory 
oficerom „na organizacji” [tj. czynnym w roli politycznych emisariuszy Piłsudskiego oraz 
odkomenderowanym czasowo do pracy werbunkowej w Królestwie bądź w POW], jak też 
przeznaczyć pewne sumy „na organizację” [tj. na POW oraz prace werbunkowe w Króle
stwie];

7) w październiku: uchwalono wypłacić „na wydawnictwa” [propagujące czyn legionowy] 
8000 K. Zob. CHIDK, sygn. 482-4-200, k.12 -  13.

14 Przedstawiono tu -  dla uniknięcia powtórzeń -  jedynie te uchwały, które nie znalazły się 
w cytowanym dalej, a uchwalonym 24 I I 1916 r., statucie Delegacji Oficerskiej I Brygady 
Legionów Polskich. Pociągnęło to za sobą zmianę numeracji poszczególnych punktów.
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zji ma być ogłoszony pisemnie. Komisję szkontrującą upoważnia się 
do decyzji w sprawie absolutorium15.

6) Sąd Honorowy Oficerski I-ej Brygady zostaje wyodrębniony [z Dele
gacji Oficerskiej] jako niezależna instytucja, wybieralna na walnym 
zgromadzeniu oficerów. Sąd Honorowy składa się [odtąd] z 5 ofice
rów i 5 zastępców16. Sąd obraduje każdorazowo w liczbie trzech. Wy
roki Sądu podlegają zatwierdzeniu [przez] Komendanta Głównego.

7) Nowowybrany Sąd Honorowy załatwi bezzwłocznie jako pierwszą 
sprawę: stwierdzić, czy i kiedy oficerowie I-ej Brygady po uchwale 
lipnickiej pobierali pełne gaże rządowe. Sprawę tę Sąd Honorowy ma 
rozpatrzyć i zawyrokować według uchwały lipnickiej.

8) Wypłata pensji z Kasy Oficerskiej uskutecznia się po uprzednim pod
pisaniu „listy gaż”.

9) Kawaleria przesyłać będzie do Delegacji 2 delegatów17.

Podpisali:
Tad[eusz] Piskor -  kapitan 

M[ichał] Żym irski18-m a jo r  
przewodniczący Del[egacji] Oficerskiej I-szej Brygady

przewodniczący zebrania

15 W trakcie obrad zebrania oficerskiego w Leśniewce za przyjęciem uchwał zawartych w 
punktach 1 -  5 głosowało 67 oficerów I Brygady, przeciw było 19, wstrzymało się 13.

16 Rozkazem Komendy I Brygady Nr. 4/Pers., wydanym w Leśniewce 711916 r., zatwierdzo
ny przez Komendanta Głównego skład Sądu Honorowego I Brygady przedstawiał się 
następująco: przewodniczący -  kpt. Albin Fleszar, członkowie-kpt. Julian Stachiewicz, 
kpt. Stanisław Zosik-Tessaro, kpt. Aleksander Narbut-Łuczyński, por. Sławoj Felicjan 
Składkowski, zastępcy -  por. Włodzimierz Konieczny i ppor. ppor. Jerzy Czerny-Schwa- 
rzenberg, Bogusław Miedziński, Aleksander Myszkowski, Ryszard Warski.

17 Wiązało się to z rozrostem organizacyjnym i reorganizacją dowodzonego przez Belinę 3- 
szwadronowego dotąd I Dywizjonu Jazdy Legionów Polskich, który po dokończeniu 
organizacji 4 szwadronu przekształcony został w połowie stycznia 1916 r. w 1 PułkUłanów 
Legionów Polskich.

18 Chodzi oczywiście o Michała Żymierskiego (właśc. Łyżwińskiego), który używał wów
czas nazwiska Żymirski, podając się czasami za potomka gen. Franciszka Żymirskiego, 
poległego pod Olszynką Grochowską251 1831 r. dowódcy 2 Dywizji Piechoty w powsta
niu listopadowym. Co nie zmienia faktu, że należał wówczas do wybijających się oficerów 
legionowych i zaufanych podkomendnych Piłsudskiego -  po zajęciu Warszawy przez 
Niemców w sierpniu 1915 r. pozostał tam przez pewien czas z rozkazu Komendanta, kieru
jąc pracami Komendy Naczelnej POW.
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Orzeczenie Komisji Rewizyjnej

W myśl uchwały powziętej [na zabraniu oficerskim] w Leśniewce powoła
na [tam] Komisja Rewizyjna podała do wiadomości następujący protokół w dniu 5 
lutego 1916 r. w Karasinie:

Komisja Rewizyjna zebrana w Karasinie dnia 5.II 1916 r. po stwierdzeniu 
zgodności asygnat i kwitów z pozycjami księgi kasowej i po szkontrum asygnat i 
kwitów -  stwierdziła za rok 1915:

a) dochody w kwocie: 854.733.94 korfon]
b) rozchody w kwocie: 793.131.97 kor[on]

saldo: 61.601.97 kor[on]
z dniem 31 XII 1915 r.

Z rachunku „strat” przenosi się do pozycji pożyczek zwrotnych następujące pozy
cje rozchodowe:

a) [por.] M [ariusz] Zaruski -  490 K
b) [ppor.] E[ugeniusz] Zamojski -  290 K
c)[por. Józef] Kfordian] Zamorski -  200 K

[łącznie:] 980 K
Fundusz żelazny ustalony:

a) saldo [z roku 1915] w kwocie 61.601.97 K
b) [oraz] z wszelkich wpływów za zaległe pożyczki tudzież pobory ofi

cerskie z kasy rządowej ściągnąć się mających.
W dniu dzisiejszym, tj. 5 II 1916, ustalono saldo w sumie 140.516.92 K.
W kasie znaleziono gotówkę 122.290.61 K, w kwitach -  15.295 K.
Niedobór wynosi 2601.31 K.
Pozostają do wyjaśnienia dwie pozycje:

a) na k[wotę] 2372.42 [K] b) asygnata na k[wotę] 360 [K],
Po wyjaśnieniu tych pozycji zadecyduje przyszła Delegacja Oficerska o za

rachowaniu ich i zestawieniu z niedoborem.
Uwzględniając trudne warunki pracy Kasy Oficerskiej, tudzież wzorowy 

porządek zaprowadzony obecnie przez Zarząd Kasy, Komisja Rewizyjna wyraża 
podziękowanie Zarządowi Kasy Oficerskiej za jej prowadzenie.

Komisja Rewizyjna udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Kasy Ofi
cerskiej.

[Podpisali:]
Albin Fleszar kpt. -  przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Ryszard Warski ppor. -  członek Komisji Rewizyjnej.
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Uchwały zebrań Delegacji Oficerskiej w ciągu 1916 r.

I. Dnia 24 stycznia 1916 r. Delegacja Oficerska uchwaliła:
a) Bateria konna zgłosiła swe przystąpienie do Kasy Oficerskiej. Otrzy

mała prawo do jednego delegata.
b) Na utrzym anie funkcjonariuszy-nieoficerów pracujących w POW 

Del[egacja] Oficerska przeznaczyła 1000 K miesięcznie.
II. Dnia 21 lutego 1916 r.:

a) Do Komisji mającej wydać ustawę [statut] Kasy Oficerskiej i spra
wozdanie za rok ubiegły wybrano kapitanów: Fleszara, Piskora i Dr. 
[Mariana] Kukiela.

b) Z powodu zbliżających się imienin Komendanta i Szefa [Kazimierza 
Sosnkowskiego] Delegacja postanowiła zakupić prezenty: dla Komen
danta -  konia z rynsztunkiem, dla Szefa -  komplet myśliwski.

c) Oficerom pracującym w POW przyznano dodatek nie przekraczający 
miesięcznie kor[on] 50. Na cel powyższy Zarząd Kasy Oficerskiej 
uchwalił k[oro]n 1000 miesięcznie od dnia 1 II 1916 r. począwszy.

d) Ze względu na zwiększającą się liczbę oficerów wstępujących w 
związki małżeńskie, a nieposiadających nominacji rządowej względ
nie pozwolenia rządowego, przez co ciężar utrzymania żony spada na 
Kasę O ficerską- na posiedzeniu postanowiono na przyszłość wypła
cać zapomogę żonom tych oficerów, którzy na wstąpienie w związki 
małżeńskie otrzymali pozwolenie K[o]m[en]d[y] Brygady (gdy nic 
posiadają nominacji rządowej) i AOK (gdy takową posiadają).

e) postanowiono wyrównać pobory żon oficerów bez rządowej nomina
cji z poborami żon oficerów z takimi nominacjami.

III. Dnia 24 lutego 1916 r.
a) Na roboty organizacyjne POW uchwalono opodatkować się 10% od 

wygranych w karty od dnia 26 II 1916 r. Kwoty powyższe wpłacać 
należy na ręce swych delegatów na odpowiednie blankiety.

b) Uchwalono skład Delegacji na rok 1916:
Sztab i oddz[iały] pom[ocnicze] kpt. Piskor Tadeusz -  przewodniczący
I Baon 1-go PP kpt. Burhardt Stanisław -  zastępca
II Baon 1 PP kpt. Dr. Kukieł Marian
I Baon 2 PP kpt. Łuczyński Aleksander
II Baon 2 PP m jr Furgalski Tadeusz
V Baon 3 PP 19 por. Fijałkowski Czesław

19 3 pp I Brygady powstał w maju 1915 r. z samodzielnych baonów V i VI. W literaturze 
przedmiotu występuje najczęściej jako 7 pp z zastrzeżeniem, że pułk ten funkcjonował 
jedynie w I Brygadzie, nie występował zaś oficjalnie wobec czynników zwierzchnich, jak 
KLP czy AOK, zaś jego baony wchodziły w skład 1 i 5 pp. Rzecz w tym, że 5 pp nosił ten
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VI Baon 3 PP por. Wyrwiński Wilhelm 
Saperzy ppor. Boerner Ignacy 
Bateria konna20 por. Knoll Edmund
I D[ywizjo]n 1-go PU . rtm. Dreszer Gustaw
II D[ywizjo]n 1 PU. por. Głuchowski Janusz

c) Uchwalono Statut Delegacji Oficerskiej:

Delegacja Oficerska I-ej Brygady L.P
Nr. 88/16

STATUT 
Delegacji Oficerskiej I-ej Brygady

1. Celem Delegacji Oficerskiej jest:
a) reprezentacja korpusu oficerów I-ej Brygady,
b) zarząd K asą Oficerską.

2. Kompetencji Delegacji Oficerskiej podlegają i należą do Kasy Oficerskiej wszyscy
oficerowie I-ej Brygady, mający nominację Komendanta Piłsudskiego.

3. Delegacja Oficerska składa się z reprezentantów, wybieranych na przeciąg jed 
nego roku przez oficerów poszczególnych oddziałów (baony, dyw[izjo]ny), do 
których zalicza się także: a) sztab z pomocniczymi oddziałami i b) oddziały tech
niczne.

4. Delegacja Oficerska spośród siebie wybiera większością głosów przewodni
czącego, który podlega zatwierdzeniu przez Komendę Brygady.

5. Uchwały Delegacji Oficerskiej zapadają większością głosów (bez względu na 
szarżę) i uzyskują prawomocność przez zatwierdzenie [ze strony] Komendy 
Brygady.

6. Kasą Oficerską administruje według uchwał Delegacji Oficerskiej i pod jej kon
trolą oficer, przydzielony przez Komendę Brygady na propozycję Delegacji Ofi
cerskiej.

7. Instytucja Kasy Oficerskiej opiera się na uchwałach korpusu oficerskiego I-ej 
Brygady, powziętych na ogólnych zebraniach oficerskich w Lipnicy Górnej dnia 
30 grudnia 1914 roku i w Leśniewce dnia 2 stycznia 1916 roku, a mianowicie:

numer w ewidencji KLP, zaś w ewidencji I Brygady był 2-gim pp. Określanie więc w 
literaturze przedmiotu 3 pp mianem pułku 7-go jest niezasadne, gdyż prowadzi do przyj
mowania oficjalnej numeracji KLP, która istnienia tego pułku nie przyjmowała do wiado
mości. Pułkiem dowodzili m. in. mjr Mieczysław Ryś-Trojanowski i mjr Albin Satyr-Fle- 
szar.

20 W maju 1916 r. bateria konna wraz ze swym dowódcą por. (wkrótce kpt.) Edmundem Knoll- 
Kownackim weszła w skład 1 pułku artylerii Legionów Polskich pod dowództwem kpt. 
(wkrótce mjr.) Ottokara Brzozy-Brzeziny.
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a) Oficerowie I-ej Brygady, posiadający nominacje c. i k. [Naczelnej] 
Komendy Armii przelewają wszystkie swe pobory do Kasy Oficer
skiej.

b) W szyscy Oficerowie I-ej Brygady bez względu na szarże pobierają z 
Kasy Oficerskiej pensję jednakowej wysokości. Pensja wynosi K. 
200 miesięcznie.

c) Oficerowie konni otrzymują dodatek miesięczny K. 25.
d) Kwoty ekwipunkowe pobierane przez wszystkich oficerów [z nom i

nacją rządową] z c. i k. Kasy dzieli się między wszystkich oficerów 
równo, jednak oddzielnie w piechocie, oddzielnie zaś w kawalerii i 
artylerii.

e) Każdy mianowany przez Komendanta oficer na przyszłość pobierać 
będzie jednakow ą kwotę ekwipunkową przy nominacji /K. 300/ jed 
norazowo. Gdy nominacja jego wypada na miesiąc przynajmniej przed 
wypłatą kwoty [ekwipunkowej], wypłata tej ostatniej odpada.

f) Ponadto Kasa wypłaca następujące zapomogi:
A. rannym oficerom jednorazowo K. 100.
B. rannym podoficerom i żołnierzom jednorazowo K. 30.
C. pensje żonom oficerów bez c. i k. nominacji w wysokości poborów rządowych 

odpowiedniej rangi.
D. rannym podoficerom komendantom plutonów -  stałą zapomogę miesięczną K. 50.

g) Kasa Oficerska przelewa 5% od pensji oficerów na cele ogólnonaro
dowe do dyspozycji Komendanta.

h) Z pozostałości miesięcznych ewentualnie rocznych deklaruje się na 
cele przewidziane przez Komendanta kwotę przez niego żądaną.

i)S a ld o zro k u  1915 i ewentualnie z 1916 pozostaje jako fundusz żelazny 
Kasy Oficerskiej, którym dysponuje ogół oficerów.

8. Ogólne Zebranie Oficerskie zwołuje przewodniczący Delegacji Oficerskiej na 
mocy uchwały tejże lub na żądanie conajmniej połowy delegatów -  przynaj
mniej raz do roku. Og[ólne] Zebranie Of[icerskie]:

a) wybiera Komisję Kontrolną,
b) odbiera sprawozdanie Delegacji Oficerskiej i Komisji Kontrolnej,
c) udziela absolutorium,
d) przeprowadza zmianę Statutu Delegacji i Kasy Oficerskiej,
e) dysponuje funduszem żelaznym.

9. Delegacji Oficerskiej I-ej Brygady podlega Delegacja Filialna oficerów pozo
stających przy kadrze I-ej Brygady /B[aon] U[zupcłniający] Nr. I/, której statu
ty podlegają zatwierdzeniu [ze strony] Delegacji Głównej.

10. Delegacja i Sąd [Honorowy] przy B.U. Nr. I m ają obowiązek i prawo wkra
czać w tych wypadkach, gdy zachowanie pewnych oficerów na tyłach przeby
wających zagraża honorowi i interesom naszego korpusu oficerskiego.
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Za zgodność:
Tad[eusz] Piskor kpt.
Przewodniczący Del[egacji] Oficerskiej

Zatwierdzam:
J. Piłsudski 

/pieczęć Komendy I Brygady/ 
Karasin, dnia 24 lutego 1916 r.

IV. Dnia 12 marca 1916 r. uchwalono:
W razie gdyby Komenda Brygady uznała potrzebę utworzenia pewnego rodzaju 
biura prasowego przez ściślejsze zobowiązanie pracujących [tj. służących w Bry
gadzie w charakterze żołnierzy i podoficerów] literatów, to Kasa Oficerska przy
zna im pobory oficerów I-ej Brygady, jednakże bez prawa noszenia odznak [ofi
cerskich],
V. Dnia 18 sierpnia 1916 r.:

a) postanowiono wypłacać oficerom 1. P.U. za konie 2440 K przez 
kwitowanie naddatku miesięcznego z pensji rządowej oficerów 1. P.U. 
na ten cel.

b) postanowiono wypłacić oficerom piechoty na konie -  kapitanom po 
1220 K, wyżej [stojącym pod względem szarży] 2440 K, aby konie 
posiadane przez nich przeszły na ich prywatną własność21.

Dnia 29 września 1916 r. równocześnie z ustąpieniem z Legionów Komen
danta i usunięciem pułk[ownika] Sosnkow skiego- nastąpiło rozwiązanie I-ej Bry
gady. Wypadki te w następstwie jako naturalny odruch dały masowe podawanie 
się do dymisji z L[egionów] P[olskich] oficerów i żołnierzy. Ruch ten przeniósł się 
i na inne oddziały L.P.22

21 W kwestii prywatnej oficerskiej własności użytkowanego przez oficerów Brygady ekwi
punku wypowiedziała się Delegacja Oficerska już na zebraniu w dniu 9 IV 1915 r., wyja
śniając, że: „koń, siodło, pistolet, szabla i lornetka są własnością prywatną posiadacza 
podczas pełnienia służby i przy przeniesieniu do innego oddziału (I-ej Brygady) pozosta
ją przy nim”. Zob. CH1DK, sygn. 482-4-102, k.7.

22 Józef Piłsudski złożył podanie o dymisję jeszcze 29 VII 1916 r., zaś decyzja AOK w tej 
sprawie, podjęta 26 IX 1916 r. w Cieszynie, dotarła doń dzień później. Natomiast 2 9 IX 
ustąpił szef sztabu Brygady płk Kazimierz Sosnkowski i ukazał się rozkaz KLP dotyczący 
reorganizacji Legionów Polskich. Trudno oczywiście mówić o „rozwiązaniu I-ej Brygady”
-  raczej ojej rozbiciu, co było naturalnie ze strony KLP posunięciem celowym. Formalnie 
bowiem Brygada istniała nadal. Na jej czele stanął 30 IX 1916 r. płk Marian Żegota- 
Januszajtis, który piastował to stanowisko do marca 1917 r. W skład nowej I Brygady 
wchodził nadal 1 pp płk. Rydza-Śmigłego (wzmocniony VI baonem 3 (7) pp) oraz 2 pp ppłk. 
Michała Żymierskiego z dawnej II Brygady. Z kolei 2 (5) pp ppłk. Leona Berbeckiego i V 
baon 3 (7) pp wcielono do nowej III Brygady, zaś 1 pułk ułanów (podobnie jak 2-gi z

Likwidacja Kasy Oficerskiej
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Wobec tych wypadków należało pomyśleć i o likwidacji Kasy Oficerskiej. 
Sprawa o tyle się komplikowała, iż Kasa Oficerska wypłacała cały szereg zapo
móg i zasiłków. Raptowne ich wstrzymanie spowodowałoby w wielu wypadkach 
krytyczną sytuację materialną rodzin naszych oficerów. Dlatego też w celu om ó
wienia najlepszego sposobu zlikwidowania działalności Kasy Oficerskiej zostało 
zwołane ogólne (3-cie) [po Lipnicy Górnej i Leśniewce] zebranie oficerskie w 
Baranowiczach w dniu 21 października 1916 roku z porządkiem dziennym: 1. Li
kwidacja Kasy Oficerskiej. 2. Wybór Komisji Kontrolnej. 3. Wolne wnioski.

Uchwały zebrania tego były następujące:
Ad. pkt. 1 porządku dziennego:
1. Zebranie oficerskie z dnia 21X 1916  upoważnia Delegację Oficerską, aby ta po

porozumieniu się z Komendantem Głównym, względnie jego zastępcą [płk. Ka
zimierzem Sosnkowskim], określiła moment, w którym Kasa Oficerska prze
staje istnieć.

2. W tym momencie przechodzi Kasa Oficerska w stan likwidacji, która odbywać
się będzie wedle następujących [poniżej] reguł [:]

3. Kasa O ficerska] po ostatecznym jej zlikwidowaniu zostaje przekształcona na 
tzw. „Fundusz Główny”23.

4. „Fundusz Główny” przeznacza się na cele wojskowości polskiej wedle uznania
i rozporządzenia Komendanta Głównego Józefa Piłsudskiego.

Ze względu na dotychczasowe zobowiązania Kasy O ficerskiej] część Fun
duszu Głównego przeznacza się na niesienie pomocy w ograniczonym czasie [i 
zakresie] oficerom, podoficerom i szeregowcom Brygady Piłsudskiego.
5. Fundusz Główny tworzy się przez:

a) podanie gotówkowej zawartości Kasy Oficerskiej, wykonanej w dniu 
rozpoczęcia likwidacji,

dawnej II Brygady) stał się jednostką wydzieloną. Co oczywiście nie zmienia faktu, że dla 
podkomendnych Piłsudskiego jego dymisja z Legionów i zaordynowana rozkazem KLP 
reorganizacja równoznaczne były z rozwiązaniem I Brygady, która była dla nich Brygadą 
Piłsudskiego. Dymisja Komendanta i rozwiązanie Brygady w jej dotychczasowym kształ
cie stało się -  zgodnie zresztą z zaleceniami Piłsudskiego -  przyczyną tzw. kryzysu dymi- 
syjnego (obywatele Królestwa Polskiego składali podanie o dymisję z Legionów, Galicja- 
nie o przeniesienie do c.k. armii), którego apogeum, jak się zdaje, przypadło jeszcze na 
okres pobytu Legionów na pozycjach frontowych nad Stochodem, tj. do 6 X 1916 r. 
Wydarzenia które potem nastąpiły -  transport legionowych oddziałów poza front do 
rejonu Baranowicz, a następnie ogłoszenie Aktu 5 Listopada 1916 r., wobec niemieckich 
głównie koncepcji dalszego wykorzystania dorobku wojennego Legionów Polskich, od
sunęły jedynie w czasie wydarzenia, których kulminacją stał się lipcowy kryzys przysię
gowy 1917 r.

23 Ówcześnie określany również mianem Funduszu im. Piłsudskiego, zob. Biblioteka Jagiel
lońska, Dział Rękopisów, Wiktor Mondalski, Legiony w zimie 1915- 16, sygn. 8746, k.58.
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b) wpływy gotówkowe powstałe z wycofania sum ulokowanych w in
stytucjach, przedsiębiorstwach i inwestycjach,

c) wpłaty [zwroty] pożyczek zaciągniętych w Kasie Oficerskiej,
d) wpływy ze sprzedaży prywatnych koni oficerskich, zakupionych z pie

niędzy pobranych z Kasy Oficerskiej,
e) nieprzewidziane przy likwidacji Kasy Oficerskiej, a napływające sumy.

6. Fundusz Główny rozpada się na dwie części: dyspozycyjną i zapomogową.
6a. Dyspozycyjną częścią Funduszu Głównego rozporządza Komendant Główny 

lub osoby przez niego wyznaczone.
6b. Częścią zapomogową rozporządza Komisja Główna.
7. W skład Komisji Głównej wchodzi Ruch Obywateli Polski, odpowiedzialnych 

przed prawem i nienależących do jednej i tej samej partii politycznej, powoła
nych przez Komendanta Głównego. Komisja Główna obejmie urzędowanie z 
chwiląpodpisania protokołu przejęcia części zapomogowej Funduszu Główne
go od ostatniego Zarządu Kasy Oficerskiej.

8. Komisja Główna zarządza częścią zapomogową Funduszu Głównego w sposób
następujący:

I. W dysponowaniu funduszem przeznaczonym na zapomogi dla żon oficerskich
obowiązująnastępujące zasady:

a) wysokość funduszu nie może przekraczać 25.000 K,
b) prawo korzystania z funduszu rozciąga się na przeciąg trzech miesię

cy od chwili rozpoczęcia likwidacji [Kasy Oficerskiej],
c) wysokość miesięcznej zapomogi wynosi normalnie 100 K,
d) prawo do zapomogi m ają tylko żony tych oficerów, które uwzględnia 

wykaz zamknięty datą rozwiązania Kasy Oficerskiej.
II. W dysponowaniu funduszem przeznaczonym na zapomogi dla rodzin b. człon

ków Kasy Oficerskiej obowiązująnastępujące zasady:
a) wysokość funduszu nie może przekroczyć 16.000 K,
b) prawo korzystania z funduszu rozciąga się na okres sześciomiesięcz

ny od dnia rozwiązania Kasy Oficerskiej,
c) wysokość miesięcznej zapomogi zostaje ta sama, jaka została [indy

widualnie] określona w dniu jej przyznania,
d) prawo do zapomogi m ają tylko te rodziny, które uwzględnia wykaz 

zamknięty datą rozpoczęcia likwidacji Kasy Oficerskiej.
III. W dysponowaniu funduszem przeznaczonym na zapomogi dla podoficerów i 

żołnierzy obowiązująnastępujące zasady:
a) wysokość funduszu nie może przekroczyć 15.000 K,
b) prawo korzystania z funduszu rozciąga się na okres sześciomiesięcz

ny od daty rozpoczęcia likwidacji Kasy Oficerskiej,
c) zapomogi są jednorazowe i nie m ogą być powtarzane,
d) wysokość zapomogi nie może przekroczyć 100 K.
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9. Pozostałości poszczególnych pozycji części zapomogowej Funduszu Głównego
mają być po upływie znaczonego powyżej czasu [3 - 6  miesięcy] umieszczone 
na rachunku części dyspozycyjnej.

10. Do likwidowania rachunków Kasy Oficerskiej zostaje powołana Rada N ad
zorcza, składająca się z 5 członków. W skład Rady Nadzorczej wchodzą byli 
członkowie Delegacji Oficerskiej z dwóch rocznych kadencji, a mianowicie:

1. ze sztabu
2. z I-go baonu
3. jw.
4. jw.
5. z II baonu
6. jw.
7. jw.
8. z III baonu
9. jw.

10. jw .
11. z IV baonu
12. z V baonu
13. jw.
1 4 .z VI baonu
15. z saperów
16. jw.
17. z 1. P.U.
18. jw.
19. jw.
20. zKom[isji] 

Rew[izyjnej]

kpt. Piskor Tadeusz 
mjr Burhardt Stanisław 
por. Opieliński Jan 
por. Grzybowski Franciszek 
por. Paszkowski Henryk 
por. Jarnuszkiewicz Czesław 
ppor. Furgalski Teodor 
kpt. W ieczorkiewicz Wacław 
kpt. Dr. Kukieł Marian 
kpt. Tessaro Stanisław 
kpt. Łuczyński Aleksander 
kpt. Wilczyński Józef 
por. Fijałkowski Czesław 
por. Wyrwiński Wilhelm 
kpt. Dąbkowski M ieczysław 
ppor. Boerner Ignacy 
rtm. Dreszer Gustaw 
por. Głuchowski Janusz 
por. Lewandowski Jan 
m jrFleszar Albin

Ad. pkt.2 porządku dziennego.
Do Komisji Kontrolnej Kasy Oficerskiej wybrani zostali jako:
a) członkowie b) zastępcy

ppłk Berbecki Leon kpt. Wilczyński Józef
kpt. Biernacki Stefan por. Nowakowski Wiktor
por. Młodzianowski Kazimierz ppor. Ulrych Juliusz24

24 W oryginale błędnie podano: Józef.



Ad. pkt. 3 porządku dziennego.
Walne zgromadzenie poleca Delegacji Oficerskiej zwołanie ogólnego ze

brania oficerskiego z chwilą, gdy się wyjaśni, że Kasa Of[icerska] rozwiązana nie 
zostanie.

W myśl powyższych uchwał zebrania oficerskiego odbyło się w dniu 12 XI 
1916 wspólne posiedzenie Delegacji Oficerskiej (9 członków) i komisji kontrolnej 
(3 członków), na którym to zebraniu komisja kontrolna złożyła sprawozdanie z 
dotychczasowego szkontrum, przedstawiła do decyzji Delegacji cały szereg spraw, 
odnoszących się do kont poszczególnych oficerów, oraz kilka wniosków jako wy
tycznych dla dalszego prowadzenia szkontrum. Następnie w dniu 16 X I 1916 od
było się podobne zebranie w składzie 7 delegatów [tj. członków Delegacji Oficer
skiej] i 3 członków kom[isji] kontrolnej. Wobec zmienionej sytuacji po akcie 5 XI
1916 -  uznano nieaktualność uchwał zebrania ogólnego oficerskiego w Baranowi
czach 21 X 1916 i postanowiono opracować nowy projekt likwidacji Kasy Oficer
skiej. W tym celu powołano komisję w składzie: kpt. J[ulian] Stachiewicz, kpt. 
St[anisław] Tessaro, por. Cjzesław] Fijałkowski i por. Fr[anciszek] Grzybowski.

Komisja ta opracowała projekt likwidacji Kasy Oficerskiej, który został przed
łożony ogólnemu (IV-emu) zebraniu oficerów b. Brygady Piłsudskiego w Barano
wiczach w dn[iu] 18 XI 1916. Projekt ten opatrzony poprawkami został przyjęty 
przez ogólne zebranie w następującym brzmieniu:
1) Wobec postanowionego przekształcenia i rozwoju Legionów i w ślad za tym 

idącego rozbicia składu oficerskiego, dalsze funkcjonowanie Kasy Oficerskiej 
w jej dotychczasowej postaci staje się technicznie niemożliwym. Wobec tego 
ogólne zebranie oficerów I. Brygady (byłej) dnia 18 X I 1916 w Baranowiczach 
uchwala rozwiązać Kasę Oficerską I. Brygady.

2) Od chwili obecnej Kasa Oficerska przechodzi w stan likwidacji.
3) Normy likwidacji określa się w następujący sposób:

a) Delegacja Oficerska wyznaczy komisję złożoną z przewodniczącego, 
po jednym  oficerze z 1 i 5 PP oraz z 1. P.U., jednego rzeczoznawcy 
i jednego buchaltera.

Komisja ta ma uporządkować do 1 XII 1916 interesy Kasy.
b) Wykonaniem likwidacji po tym terminie zajmą się następujące instytu

cje:
I. Komisja Główna powołana przez Komendanta Głównego, która likwiduje przed

siębiorstwa zewnętrzne i ogólne.
II. Komisje pułkowe, których zadaniem będzie ściągnięcie zaległości z oficerów 

pułku i przekazywanie uzyskanych z tego kapitałów do funduszu dyspozycyjne

Podpisy:
Za zgodność:
Tad[eusz] Piskor -  kpt.

Przewodniczący zebrania: 
Jfędrzej] Moraczewski -  por.
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go. Oficerowie sztabu Brygady i intendentury są przydzieleni do komisji 1 PP, 
kompania saperów i zakład sanitarny do 5 PP.

III. Dodatkowo ustanawia się komisją, która obejmie zastępstwo prawne kasy i 
poszczególnych oficerów wobec likwidatury austriackiej. Komisja ta składa się 
z trzech członków, w czym 1 adwokat i 1 rzeczoznawca.

4) Fundusze kasy tworzą Fundusz Główny.
5) Fundusz Główny -  [tworzy sią jak poprzednio],
6) Fundusz Główny -  [dzieli się jak poprzednio],
7) Fundusz dyspozycyjny -  [cel jak poprzednio],
8) Fundusz zapomogowy rozpada się na:

a) zapomogi dla tych rodzin zmarłych oficerów i żołnierzy, które dotych
czas ¡korzystały z zapomóg Kasy O ficerskiej], Zapomogi m ogą być 
wypłacane przez przeciąg trzech miesięcy w wysokości dotychcza
sowej. Jednocześnie Delegacja [Oficerska] wyznaczy oficera dla 
porozumienia się w jej imieniu z Dep[artamentem] Opiek[uńczym] 
NKN co do dalszych zapomóg;

b) pensje dla oficerów bez rządowej nominacji, pełniących służbę w puł
kach [Brygady] i dla ich żon; pensje te w wysokości pensji chorążych 
m ają być wypłacane do czasu uzyskania przez każdego z nich rządo
wej nominacji.

Za zgodność:
Stachiewicz [Julian] kpt.

Odbyte w dn[iu] 19 XI [ 19] 16 ostatnie zebranie Delegacji Oficerskiej uchwaliło 
odnośnie do punktów Zebrania Ogólnego, co następuje:
1. Termin funkcjonowania Kasy O ficerskiej] do 1 XII 1916. W szystkie za ten 

czas przysługujące pobory z kas rządowych należy wpłacać do Kasy Oficer
skiej względnie do Komisji Likwidującej (po 1 X I I 1916).

2. Skład Komisji Likwidującej
Przewodniczący -  kpt. J[ulian] Stachiewicz
Delegat 1 PP -  por. Fr[anciszek] Grzybowski
Delegat 5 PP -  kpt. J[ózef] Wilczyński
Delegat 1 PU . -  ppor. K[onstanty] Abłamowicz
Buchalter sierż. [Władysław?] Litwinowicz.
Komisja ta uchwaliła ściągnąć od wszystkich dłużników rewersy oraz powołała 
komisję prawną w składzie: 

kpt. T[adeusz] Piskor
[nieczytelne] [sierż.] M[aksymilian] Landau 
[nieczytelne] [Władysław?] Litwinowicz

171



3. W sprawie koni [ad. pkt. 5d punktu 1 porządku dziennego] uchwalono, że każdy 
oficer posiadający do tego prawo powinien otrzymać od Kasy O ficerskiej] 
konia lub też należność za niego w gotówce.

Orzeczenie komisji kontrolnej

Wobec powyższych uchwał i wyłonienia Komisji Likwidującej -  komisja
kontrolna na ostatnim swym zebraniu powzięła następujące uchwały, przyjęte na
stępnie na zebraniu Delegacji [Oficerskiej] w dn[iu] 19 XI [19] 16 r.:
1. Kwestionowane pozycje z roku 1915, zatytułowane „Warsztaty -  Różne -  In- 

tendentura” uważa się za wyjaśnione, natomiast co do pozycji „Rachunek wie
rzytelności [? -  nieczytelne]”, Delegacja wzywa kpt. A[leksandra] Litwinowi- 
cza do przedłożenia Komisji Likwidującej odnośnych rachunków dla wciągnię
cia wierzytelności poszczególnych oficerów na ich konta.

2. Komisja kontrolna przekazuje Komisji Likwidującej do sprawdzenia rachunki 
„Warszawy -  Lublina -  organizacyjne [wszystkie trzy -  POW  i stronnictw 
niepodległościowych zorientowanych politycznie na I Brygadę i jej Komendan
ta] -  kawalerii -  Lubelskiej Spółki Wydawniczej -  Rachunek gard i krzyżów -  
Rachunek narzędzi dentystycznych” .

3. Delegacja uchwali przyjąć zakwestionowaną przez komisję kontrolną kwotę 
474.80 K bez kwitu, w ydanąjako pożyczka na aparat [fotograficzny] dla szta
bu Brygady.

4. Delegacja uchwali przypisać na wniosek komisji kontrolnej -  na konto mjr. [Ka
zimierza] Fabrycego kwotę 47.24 K z asygnaty 356.

5. Delegacja przekazuje zestawienie 5 PP za listopad [1916] Komisji Likwidującej 
z dyrektywą, aby kwota w tym zestawieniu pod rubrykami a -  f  wykazana była 
od 5 PP jednorazowo i całkowicie ściągnięta przy likwidowaniu przez tenże 
pułk pieniężnych należności od nich [tj. od 5 PP],

6. Delegacja Oficerska uchwala z dniem dzisiejszym [19 XI 1916] cały zarząd 
kasy oddać w ręce przewodniczącego Komisji Likwidującej.

Wobec zmian personalnych dokonanych w grudniu 1916 r. i wobec rozloko
wania oddziałów L[egionów] P[olskich] po różnych miastach Królestwa Polskie
go -  Komisja Likwidująca w poprzednim składzie nie mogła funkcjonować. Dlate
go też Komendant Główny powołał nową komisję w składzie:

Komisja Likwidująca

Przewodniczący kpt. T[adeusz] Piskor 
por. K[azimierz] Młodzianowski 
por. [Kazimierz ] Sawicki 
rtm. M[ariusz] Zaruski

Delegat 1 PP 
Delegat 5 PP 
Delegat 1 P.U
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Buchalter [nieczytelne] [Władysław?] Litwinowicz
Ponieważ czynności Komisji Likwidującej od dnia 1 X I I 1916 nie należąjuż w ła
ściwie do działalności Kasy Oficerskiej, więc też sprawozdanie kasowe Kasy Ofi
cerskiej za rok 1916 zamknięte zostało z dniem 30.XI 1916.

Zestawienie cyfrowe

Wydatki za rok 1915 i 1916 wynosiły koron 2.009.231.5925.
Procentowo poszczególne grupy wydatków [rozkładają się następująco]:
1. Pensje oficerskie, dodatki tyłowe i na konie, zwroty kasie rządowej, pełne pensje

-  50%
2. Ekwipunek -  14,3%
3. Zapomogi i pensje żon -  3,5%
4. Ranni żołnierze -  2,7%
5. Pożyczki -  12,3%
6. Administracja, r[achune]k strat, wydawnictwa, dyplomy, gardy, krzyże, kino -  

2,3%
7. Organizacja [POW], kasa Brygady, fundusz dyspozycyjny -  14,9%.

25 Z tego na rok 1915 przypadało 793.131.97 K, zaś na 1916 r. 1.216.099.62 K. Dochód nato
miast w 1915 r. wynosił 854.733.94 K (w tym z kasy rządowej 701.497.91 K.), zaś w 1916 r. 
1.226.644.76 K (w tym z kasy rządowej 1.050.206.55 K). Zob. CHIDK, sygn. 482-4-200, k. 14 
¡32.
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