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Wies aw Jurkowski

Bogus aw Miedzi!ski
Bogus aw Miedzi!ski urodzi si" 22 marca 1891 r. w Miastkowie (powiat garwoli!ski) w rodzinie oÞcjalisty rolnego Karola i Sabiny z Moczulskich. By #o nierzem, politykiem, ministrem w rz$dach Józefa Pi sudskiego i Kazimierza Bartla, publicyst$ i redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej”, ostatnim marsza kiem Senatu II
Rzeczypospolitej. Na okres jego #ycia przypad y dwie wojny %wiatowe, odrodzenie
i militarna kl"ska Polski. Do%wiadczy ministerialnych zaszczytów, politycznej nie aski oraz #ycia na obczy&nie.
Pocz$tki zaanga#owania si" w polityk" przysz ego szefa Oddzia u II Sztabu
Ministerstwa Spraw Wojskowych si"ga y pierwszej dekady XX wieku. Wówczas jako
ucze! gimnazjum w Siedlcach uczestniczy w 1905 r. w strajku szkolnym. W 1907 r. postanowi równie# zwi$za' si" z Polsk$ Parti$ Socjalistyczn$(PPS) Frakcj$ Rewolucyjn$.
O tym wyborze przes$dzi przede wszystkim postulat walki o niepodleg o%' Polski,
stawiany przez organizacj" na pierwszym miejscu programu, i co wi"cej, realizowany
w praktyce. Nie bez znaczenia by te# fakt, #e zasi"g oddzia ywa! tej partii by w mie%cie gimnazjalnym m odego Miedzi!skiego najwi"kszy. Przyst$pienie do ruchu socjalistycznego by o zgodne z tradycjami i warto%ciami patriotycznymi wyniesionymi
z domu rodzinnego – Bogus aw by wnukiem powsta!ca 1863 r. i zes a!ca na Sybir.
Pobyt w Galicji i studia na Wydziale Chemii Technicznej Szko y Politechnicznej we
Lwowie w latach 1910-1912 oraz na Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiello!skiego
w okresie 1912-1914 przynios y Miedzi!skiemu bezpo%rednie kontakty z wybitnymi
osobisto%ciami niepodleg o%ciowej PPS, m.in. z Walerym S awkiem. To on wprowadzi Miedzi!skiego w 1910 r. do sekcji zakordonowej partii. Zetkni"cie si" z koncepcj$ niepodleg o%ciow$ Pi sudskiego zadecydowa o o stopniowym anga#owaniu si" Miedzi!skiego w prace o charakterze wojskowym. Od 1910 r. pod pseudonimem „Bogus aw” by cz onkiem Zwi$zku Walki Czynnej oraz uczestniczy w dziaalno%ci Zwi$zku Strzeleckiego we Lwowie i Towarzystwa „Strzelec” w Krakowie.
W tym czasie uko!czy szkol" #o niersk$ i podoÞcersk$ tych organizacji. Wyje#d#a
tak#e do Królestwa Polskiego, m.in. obs uguj$c zebrania m odzie#owe organizacji niepodleg o%ciowych. Pobyt w Galicji stworzy równie# okazj" do osobistego spotkania
z Pi sudskim. Miedzi!ski atwo podda si" jego charyzmie. O wiele trudniej przysz o
mu zaakceptowa' meandry ówczesnej linii politycznej przysz ego twórcy Legionów.
Pokonawszy jednak ostatecznie w asne w$tpliwo%ci, sta si" zdeklarowanym pi sudczykiem. Tych kilka galicyjskich lat przes$dzi o, jak si" pó&niej okaza o nieodwo alnie,
o jego trwaj$cym przez ca e #ycie przywi$zaniu do osoby Pi sudskiego.
Wybuch pierwszej wojny %wiatowej zasta Miedzi!skiego w Królestwie Polskim.
W Królestwie, gdzie nie by o wówczas dzia aczy niepodleg o%ciowych, móg pod pseudonimem „Andrzej (witek”, m.in. dzi"ki zaliczonym w „Strzelcu” kursom, obj$'
kierownictwo okr"gu siedleckiego, a nast"pnie warszawskiego w tworzonej w a%nie niepodleg o%ciowej organizacji konspiracyjnej – Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW). Po konßikcie z Micha em )ymierskim, który przej$ Komend" Naczeln$ POW
w 1915 r., Miedzi!ski przeniesiony zosta w ko!cu wrze%nia tego# roku do s u#by
w I Brygadzie Legionów. Jako podporucznik dowodzi plutonem w VI batalionie
1 Pu ku Legionów, a nast"pnie by adiutantem tego# batalionu. Wzi$ udzia w bojach
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toczonych przez I Brygad" m.in. pod: Kuklami, Kamieniuch$, gdzie zosta kontuzjowany, oraz w bitwie pod Kostiuchnówk$. Zagro#ony austriackim s$dem polowym za
starcie zbrojne z austriackim pogotowiem garnizonowym, zosta Miedzi!ski w czerwcu
1916 r. odkomenderowany przez Pi sudskiego ponownie do pracy w POW. Pocz$tkowo
jako adiutant Komendy Naczelnej POW, a od wiosny 1917 r. jako zast"pca komendanta naczelnego POW w Warszawie, Miedzi!ski zajmowa si" sprawami organizacyjnymi i politycznymi. Dzia a jednocze%nie w Centralnym Komitecie Narodowym oraz
w Zarz$dzie Stronnictwa Niezawis o%ci Narodowej, w których jako jeden z najbardziej
zaufanych ludzi Pi sudskiego nale#a , S awka, Wac awa Sieroszewskiego i Medarda
Downarowicza, do realizatorów linii politycznej Komendanta.
W czerwcu 1917 r. Miedzi!ski obj$ Komend" Naczeln$ 4 POW, której podlega teren okupacji austriackiej. Mia wówczas sposobno%', dan$ bardzo nielicznym
z grona podkomendnych, wspólnego pobytu i rozmów z Pi sudskim. To za% z kolei
sprawi o, i# w jak#e trudnym dla pi sudczyków okresie bezpo%rednio po aresztowaniu przywódcy, Miedzi!ski jako jeden z nielicznych – albo mo#e nawet jedyny – mia
w a%ciwe rozeznanie co do planowanej przez Komendanta strategii dzia ania. Brak
takich liderów, jak Kazimierz Sosnkowski czy S awek u atwi mu podniesienie swojej pozycji w %rodowisku. Fala aresztowa! czo owych pi sudczyków w lipcu 1917 r.
wytworzy a stan swoistej pró#ni w kierownictwie obozu. Miedzi!ski znalaz si"
wtedy w pozosta ej, nielicznej grupie osób najlepiej zaznajomionych z prac$ w POW
i dzia alno%ci$ polityczn$. W okresie tym da si" pozna' nie tylko jako rzetelny wykonawca dyrektyw Pi sudskiego, ale równie# jako samodzielny, nieboj$cy si" ryzykownych poczyna! polityk. Tak bowiem nale#y interpretowa' jego inicjatyw" utworzenia Konwentu. W lecie 1917 r. Miedzi!ski wszed w sk ad Konwentu Organizacji A,
l5-osobowego tajnego kierownictwa obozu niepodleg o%ciowego. Na naradzie przedstawicieli stronnictw lewicy niepodleg o%ciowej, która odby a si" w lutym 1918 r.
w Krakowie Miedzi!ski pe ni funkcj" jednego z sekretarzy. Wypowiada si" tam
m.in. za wyrwaniem I Korpusu Polskiego w Rosji spod politycznych wp ywów
Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego (SDN), chocia# nie wyklucza równie# mo#liwo%ci wspó dzia ania z narodow$ demokracj$ na zasadach partnerstwa.
T" lini" polityczn$ realizowa Miedzi!ski od lutego do lipca 1918 r. jako przedstawiciel Konwentu, kieruj$c jednocze%nie Komend$ Naczeln$ 3 POW, obejmuj$c$ tereny Ukrainy, Bia orusi i Rosji. D$#y do zdobycia przez POW wp ywu na
Korpusy Polskie i skierowania ich poczyna! przeciwko pa!stwom centralnym oraz
polityce Rady Regencyjnej. Wspó dzia a w tym okresie z Rad$ Mi"dzypartyjn$
w Kijowie oraz z jej g ówn$ si $ polityczn$ – SDN przede wszystkim na gruncie scalania polskiego wojska w Rosji. W czerwcu 1918 r. uczestniczy w Kijowie w konferencji przedstawicieli POW, SDN i by ego II Korpusu Polskiego, w której wyniku
postanowiono utworzy' kierowniczy organ polityczny nad wojskiem polskim w Rosji
– Rad" Wojenn$. Miedzi!ski utrzymywa tak#e kontakty z reprezentantami pa!stw
koalicji w Rosji oraz z rosyjskim antyrewolucyjnym Zwi$zkiem Obrony Ojczyzny
i Wolno%ci. Jako komendant Komendy Naczelnej 3 POW rozbudowa sie' organizacyjn$ POW w Rosji oraz zapocz$tkowa akcj" bojowo-dywersyjn$ przeciwko wojskom niemieckim na terenie Ukrainy i Bia orusi. Po powrocie do Warszawy zosta
zast"pc$ Adama Koca, komendanta naczelnego POW na terenach okupowanych przez
Niemców i reprezentantem POW dla kontaktów z w adzami stronnictw politycznych
obozu niepodleg o%ciowego. W pa&dzierniku 1918 r. Miedzi!ski zosta powo any do
Sztabu Komendy G ównej POW w charakterze referenta politycznego pozostaj$cego
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w bezpo%redniej dyspozycji komendanta g ównego POW Edwarda Rydza-(mig ego.
W listopadzie tego# roku Miedzi!ski uczestniczy w tworzeniu Tymczasowego Rz$du
Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, w likwidacji okupacji austriackiej, mobilizacji POW-iaków i w organizowaniu jednostek polskiego wojska. W dniu 11 listopada, wys any przez Rydza-(mig ego z raportem do Pi sudskiego, zosta zatrzymany
do jego dyspozycji.
Praca w POW i s u#ba w Legionach na trwale zwi$za y Miedzi!skiego z grup$
podkomendnych Pi sudskiego. By to te# okres jego powa#nego awansu w obozie
peowiacko-legionowym. Do $czy wówczas do grona najbli#szych wspó pracowników i wykonawców dyspozycji Komendanta. Upewni si" te# ostatecznie o s uszno%ci
wypracowanych przez Pi sudskiego koncepcji i podejmowanych dzia a!.
Pierwsze funkcje Miedzi!skiego w niepodleg ej Polsce, pochodz$ce z nominacji lub rekomendacji Pi sudskiego, by y wyrazem docenienia jego dzia alno%ci konspiracyjnej z czasów wojny. Na niepewny okres pierwszych lat niepodleg o%ci Naczelnik
Pa!stwa zatrzyma go w instytucjach wojskowych, daj$c mu jednocze%nie takie stanowiska, które wymaga y znajomo%ci stosunków politycznych i ogólnego wyrobienia
w tej materii. W grudniu 1918 r. Miedzi!ski zosta mianowany na stanowisko szefa
Oddzia u II w sztabie Dowództwa Okr"gu Generalnego (DOG) Kielce. Otrzyma wówczas awans na kapitana Wojska Polskiego. Dzia ania szefów II oddzia ów w tym okresie
– oprócz stricte wywiadowczych i kontrwywiadowczych – mia y zmierza' w kierunku
minimalizowania konßiktów i zadra#nie! pomi"dzy tworz$cym si" wojskiem a lokalnymi %rodowiskami PPS i PSL „Wyzwolenie”. W zakresie jego zada! le#a o umiej"tne
i dyskretne doradztwo polityczne oraz czuwanie nad polityczn$ poprawno%ci$ dzia a!
dowódców okr"gów – przewa#nie genera ów z by ej armii rosyjskiej – posiadaj$cych
znikom$ wiedz" na temat aktualnych stosunków w kraju, a przy tym wrogo nastawionych do ugrupowa! lewicowych.
W kwietniu 1919 r. Miedzi!ski zosta mianowany szefem Sekcji Politycznej Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. Na stanowisku tym zast$pi S awka desygnowanego do rozmów z Semenem Petlur$ i Ukrai!cami Naddnieprza!skimi. Nie
by a to, jak przyznawa sam Miedzi!ski, ci"#ka i nadmiernie obci$#aj$ca praca. Do
jego zada! nale#a o g ównie czytanie raportów sporz$dzanych przez szefów „dwójek”
w poszczególnych okr"gach generalnych, przygotowywanie z nich wyci$gów dla Szefa
Sztabu, a w wyj$tkowo wa#nych wypadkach dla Naczelnika Pa!stwa, oraz redagowanie komunikatów informacyjnych o ogólnym stanie spraw. Ze stanowiskiem tym wi$za a si" ponadto inna, ju# nie tak %ci%le s u#bowa funkcja, któr$ Miedzi!ski równie#
przej$ po S awku. Polega a ona na informowaniu przyby ych z prowincji lub z frontu
pi sudczyków o aktualnej sytuacji polityczno-spo ecznej. Nierzadko po takie informacje przychodzili politycy lewicy sejmowej. Miedzi!ski pe ni wi"c rol" swoistego
punktu informacyjnego dla osób ze swego obozu politycznego. Wykonywanie w a%nie
tych dodatkowych czynno%ci zabiera o mu najwi"cej czasu, ale te# pozwoli o ponownie
naby' dobrej orientacji w aktualnym uk adzie politycznym.
W ramach reorganizacji s u#b informacyjno-wywiadowczych Naczelne
Dowództwo WP przekaza o w czerwcu 1919 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych
(MSWojsk.) dwie komórki Oddzia u II: sekcj" polityczn$, kierowan$ przez
Miedzi!skiego oraz polityczno-wojskow$ wraz z cenzur$ depesz. W lipcu tego#
roku Miedzi!ski, awansowany na podpu kownika, otrzyma zadanie zorganizowania, a nast"pnie kierowania Departamentem II Informacyjnym, który po reorganizacji
Ministerstwa Spraw Wojskowych w lutym 1920 r. zosta przemianowany na Oddzia
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II Informacyjny Sztabu MSWojsk. Powierzenie Miedzi!skiemu w niezwykle trudnym
dla pa!stwa momencie szefostwa Oddzia u II %wiadczy o o szczególnym wyrazie
zaufania prze o#onych do jego umiej"tno%ci.
Jako szef Departamentu II, a pó&niej Oddzia u II Sztabu MSWojsk, by
Miedzi!ski odpowiedzialny zarówno za kwestie dotycz$ce wywiadu i kontrwywiadu,
jak równie# wszelkich tajnych operacji s u#b wojskowych. Do zada! Oddzia u II,
sk adaj$cego si" do lipca 1920 r. z trzech sekcji: ogólnoorganizacyjnej, defensywy
oraz informacyjnej, nale#a o wydawanie komunikatów prasowych oraz szczegó owych biuletynów o sytuacji politycznej w kraju i za granic$, kontrola ruchu pocztowego i telegraÞcznego, organizowanie pods uchu oraz inwigilacji osób podejrzanych. Oddzia II zajmowa si" równie# antypropagand$ w%ród je!ców sowieckich,
organizowa wspó prac" z jednostkami wojsk ukrai!skich, utrzymywa kontakty
z si ami antybolszewickimi, m.in. z przedstawicielami tzw. trzeciej Rosji, gdzie g ównym rozmówc$ Miedzi!skiego by Borys Sawinkow. Do zada! Oddzia u II nale#a o
równie# gromadzenie materia ów o obcych pa!stwach i prowadzenie w asnej propagandy na ich terytoriach. Warte podkre%lenia jest to, i# najwi"ksz$ liczb" i jednocze%nie najbardziej warto%ciowych informacji o ruchach Armii Czerwonej dostarcza a
siatka wywiadowcza stworzona przez Miedzi!skiego jeszcze w 1918 r., kiedy kierowa on Komend$ Naczeln$ 3 POW.
W 1920 r. Miedzi!ski jako szef Oddzia u II realizowa dwa priorytetowe kierunki dzia a!: wschodni oraz górno%l$ski. W raporcie z czerwca tego# roku wskazywa
prze o#onym, i# w zwi$zku z koncepcjami bolszewików d$#$cych do rozprzestrzenienia rewolucji najwi"ksze niebezpiecze!stwo dla Polski istnieje ze strony bolszewickiej
Rosji. Informowa jednocze%nie o nasileniu nastrojów antypolskich i wzro%cie sympatii
Niemców dla Armii Czerwonej, zmierzaj$cej do likwidacji „sezonowego pa!stwa”.
Zwraca równie# uwag" na wzrost aktywno%ci niemieckich s u#b specjalnych na kierunku polskim, co sugerowa o fakt wspó pracy wojskowej pomi"dzy Niemcami i bolszewikami.
W trakcie wojny polsko-bolszewickiej dzia ania polskiej defensywy koncentrowa y si" g ównie na zwalczaniu szpiegostwa sowieckiego i dzia alno%ci wywrotowej komunistów. W okresie swojego urz"dowania Miedzi!ski odniós znaczne sukcesy w zwalczaniu sowieckiej dywersji. Pod koniec listopada 1919 r. Sekcji Defensywy
Oddzia u II uda o si" bowiem zlikwidowa' Wydzia Agitacji w Wojsku Komunistycznej
Partii Robotniczej Polski dzi"ki aresztowaniu w Warszawie jego dziewi"ciu cz onków.
Zim$, na prze omie lat 1919-1920 roku aresztowano tak#e trzech cz onków Centralnego
Komitetu Wykonawczego KPRP – Mari" Koszutsk$, Maksymiliana Horwitza oraz
Wac awa Wróblewskiego, wielu za% innych cz onków tej partii internowano. Na li%cie
sukcesów znalaz a si" tak#e likwidacja w pierwszym kwartale 1920 r. licznych tajnych kó ek wojskowych i cywilnych zaopatrzonych w bro! i %rodki wybuchowe oraz
wykrycie na pocz$tku sierpnia komunistycznych siatek konspiracyjnych prowadz$cych
agitacj" w%ród polskich #o nierzy. Czasowe unieszkodliwianie g ównych cz onków
organizacji komunistycznych, prowadz$ce w efekcie do ich dezorganizacji i parali#u
struktur organizacyjnych, uzna Miedzi!ski za najskuteczniejsz$ taktyk" walki, na co
wskazywa w kwietniu 1920 r. podczas odprawy szefów oddzia ów informacyjnych w
MSWojsk. Przestrzega równocze%nie przed stosowaniem masowych represji jako po#$danych propagandowo dla komunistów. Podleg a Miedzi!skiemu „dwójka” wiele uwagi
po%wi"ca a tak#e badaniu nastrojów w wojsku, szczególnie w%ród #o nierzy i oÞcerów
wywodz$cych si" z by ej armii rosyjskiej oraz zwalczaniu wrogiej agitacji w armii.
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Sukcesy armii bolszewickiej w 1920 r. na froncie postawi y przed Oddzia em II zadanie
podj"cia dzia a! zmierzaj$cych do podniesienia morale armii, wydatnie nadw$tlonego
na skutek odwrotu oraz hase rozpowszechnianych przez bolszewików. Oddzia ywanie
propagandowe bolszewików, skierowane g ównie do najubo#szych warstw spo ecze!stwa polskiego, mog o stanowi' powa#ne niebezpiecze!stwo dla m odego pa!stwa,
szczególnie w krytycznej dla Polaków fazie wojny. W ramach Oddzia u II utworzono
wówczas samodzieln$ sekcj" propagandy, która mia a przeciwdzia a' wywrotowej agitacji oraz rozwin$' akcj" w szeregach polskich w celu podniesienia morale.
Dzia ania podejmowane w lipcu 1920 r. przez Miedzi!skiego wskazuj$, i# bra on
tak#e pod uwag" niepowodzenie przygotowywanego przez Pi sudskiego kontruderzenia znad Wieprza. Zarz$dzona wówczas przez szefa Oddzia u II operacja pod kryptonimem „Balast”, której oÞcjalnym celem by a ewakuacja pracowników MSWojsk. do
Grudzi$dza, w swej cz"%ci %ci%le tajnej obejmowa a równie# w $czenie do „Balastu”
dokumentacji wywiadowczej niezb"dnej do prowadzenia dalszej dzia alno%ci defensywnej. Ca a operacja uwzgl"dnia a dzia ania dezinformacyjne maj$ce ukry' przed
bolszewikami w a%ciwy kierunek ewakuacji.
W trakcie wojny polsko-bolszewickiej Miedzi!ski zosta równie# w $czony przez
Pi sudskiego w dzia ania polityczne. By autorem odezwy do narodu i wojska wydanej przez Rad" Obrony Pa!stwa oraz pe ni funkcje po%rednika pomi"dzy Naczelnym
Wodzem a premierem W adys awem Grabskim w lipcu 1920 r., przy okazji dzia a!
zmierzaj$cych do za#egnania konßiktu pomi"dzy prawicowymi i lewicowymi delegatami Sejmu Ustawodawczego do Rady Obrony Pa!stwa.
Po wygranej wojnie z Rosj$ g ównym kierunkiem dzia ania Miedzi!skiego sta
si" Górny (l$sk. Wraz z genera em Sosnkowskim nadawali kierunek pracom Sekcji
Plebiscytowej, utworzonej w lipcu 1920 r. w ramach Oddzia u II, inspiruj$cej na Górnym
(l$sku dzia ania wojskowe i polityczne. Miedzi!ski by zwolennikiem podj"cia przez
w adze polskie bardziej zdecydowanych kroków, czemu da wyraz w memorandum dla
Ministra Spraw Wojskowych genera a Sosnkowskiego z kwietnia 1921 r. Postulowa
m.in. poparcie ruchu narodowo%ciowego w powiatach pó nocno-zachodnich, które
w plebiscycie opowiedzia y si" za przynale#no%ci$ do Niemiec, a które, jego zdaniem,
nie by y jeszcze dla Polski stracone. Na wypadek podzia u okr"gu przemys owego opowiada si" za walk$ zbrojn$, która, w jego, opinii by a jedynym %rodkiem mog$cym
zapewni' Polsce zwyci"stwo. Z dokumentu jednoznacznie wynika, i# Miedzi!ski nie
wierzy wtedy w zadowalaj$ce dla Polski rozstrzygni"cie sprawy %l$skiej. Stara si"
w zwi$zku z tym przekona' genera a Sosnkowskiego o konieczno%ci podj"cia dzia a!, które
w razie potrzeby umo#liwi yby rozpocz"cie walki zbrojnej bez oÞcjalnego wci$gni"cia w spraw" rz$du RP.
Po podpisaniu pokoju ryskiego z Rosj$ w 1921 r. oraz przekazaniu sprawy granicy
polsko-niemieckiej Lidze Narodów, Miedzi!ski przyst$pi do tworzenia w Oddziale II
sta ej i spójnej struktury oraz okre%lania zada! wynikaj$cych z przystosowywania tej
instytucji do pracy w warunkach pokojowych. Dzia ania Oddzia u II skoncentrowa y
si" przede wszystkim na parali#owaniu akcji wywiadowczej innych pa!stw, przeciwdzia aniu wrogiej propagandzie i agitacji, prowadzeniu w asnej dzia alno%ci propagandowo-wywiadowczej za granic$.
W pa&dzierniku 1921 r. Miedzi!ski zosta przeniesiony do Gabinetu Ministra
MSWojsk. jako oÞcer sztabowy do szczególnych zlece!, a od 1 stycznia 1922 r. do
Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza i Naczelnika Pa!stwa, gdzie pe ni funkcj" zast"pcy generalnego adiutanta. Na tym stanowisku Pi sudski zleca mu specjalne
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zadania polityczne. Miedzi!ski prowadzi w imieniu Marsza ka rokowania z Polskim
Stronnictwem Ludowym (PSL) „Piast” w sprawie wspó dzia ania pi sudczyków i piastowców. W wyborach, które odby y si" 5 listopada 1922 r., Miedzi!ski zosta wybrany
z listy pa!stwowej tej partii do Sejmu I kadencji.
Z chwil$ otrzymania mandatu poselskiego Miedzi!ski przeszed w wojsku
w stan nieczynny. Rozpocz" a si" wówczas trwaj$ca a# do wybuchu II wojny %wiatowej jego kariera parlamentarna, która w znacznej mierze przyczyni a si" do dalszego
wzrostu pozycji Miedzi!skiego w%ród pi sudczyków. W okresie pobytu Pi sudskiego
w Sulejówku Miedzi!ski zaliczany by , obok m.in. Koca, Józefa Becka, Kazimierza
(witalskiego, do tzw. Koc-Grupy, która zajmowa a si" uzgadnianiem bie#$cej taktyki
pi sudczyków i spe nia a funkcje kontaktowo-informacyjne dla o%rodków prowincjonalnych. Wyznaczenie mu przez Marsza ka roli polityka odpowiada o jego zainteresowaniom i umiej"tno%ciom. Miedzi!ski mia ju# wtedy niema e do%wiadczenie w sprawach politycznych. Znajomo%' regu gry politycznej oraz dar s owa, który niew$tpliwie
posiada , pozwoli y mu w krótkim czasie zdoby' miano jednego z wybitniejszych parlamentarzystów i mówców. Zdo a wykreowa' si" w Sejmie I kadencji na czo owego opozycjonist", zaistnia na amach prasy, wyrobi sobie w%ród polityków i pos ów miano
ci"tego mówcy i polemisty. Pozycj" t" zawdzi"cza w decyduj$cym stopniu swoim w asnym zdolno%ciom, talentom i pracy. Zapewne wa#kim atutem w jego dzia alno%ci by
fakt, i# uchodzi (zgodnie zreszt$ ze stanem faktycznym) za ambasadora Pi sudskiego
w Sejmie. Trudno jednak deÞnitywnie ustali', jaki to mia o rzeczywisty wp yw na jego
ówczesn$ karier" parlamentarn$, zwa#ywszy, i# przez wi"kszo%' tego okresu Pi sudski
by nieczynny politycznie, a ugrupowania dominuj$ce w parlamencie zdawa y si" lekcewa#y' jego rol" w pa!stwie i spo ecze!stwie. Poza tym by to okres, kiedy byli podkomendni Pi sudskiego otrzymali bardzo du#$ swobod" w dzia aniu i podejmowaniu
decyzji. Oczywi%cie od Pi sudskiego p yn" y ogólne wytyczne, ale ju# wybór sposobu
i formy ich realizacji z pewno%ci$ nale#a do wykonuj$cych je osób. I w a%nie sposób,
w jaki Miedzi!ski realizowa polityk" Pi sudskiego, by tym elementem, który wypromowa go na polskiej scenie politycznej. W parlamencie byli przecie# tak#e inni
zdeklarowani pi sudczycy, jak na przyk ad Karol Polakiewicz i Marian Zyndram-Ko%cia kowski, którym jednak nie uda o si" uzyska' porównywalnej z nim pozycji.
W awach poselskich PSL „Piast” Miedzi!ski pozostawa do roz amu w maju 1923 r.
Po roz amie, b"d$cym reakcj$ na utworzenie koalicji narodowych demokratów z PSL
„Piast”, znalaz si" on kolejno w PSL „Jedno%' Ludowa”, Zwi$zku Polskich Stronnictw
Ludowych „Wyzwolenie” i „Jedno%' Ludowa” oraz w PSL „Wyzwolenie”. Miedzi!ski
nie bra udzia u w pracach organizacyjnych stronnictw ludowych. Jego dzia alno%'
koncentrowa a si" na terenie parlamentu. Wchodzi do sejmowych komisji: wojskowej
i morskiej. Dnia 9 maja 1926 r. wybrany zosta do Prezydium Klubu Parlamentarnego
PSL „Wyzwolenie” i pe ni w nim funkcj" sekretarza. W PSL „Wyzwolenie” pozostawa formalnie do 31 grudnia 1927 r., po czym wyst$pi ze stronnictwa.
W Sejmie I kadencji Miedzi!ski wyst"powa g ównie z pozycji opozycjonisty
w stosunku do kolejnych gabinetów rz$dowych i popieraj$cych je koalicji, prawie wy $cznie w sprawach wojskowych i bud#etowych. Jego rol$ jako przedstawiciela Pi sudskiego
w parlamencie by o równie# przypominanie o Marsza ku i domaganie si" na forum
tej najwy#szej pa!stwowej instytucji jego powrotu do #ycia publicznego na stanowisko odpowiednie dla osoby tej rangi. Pozycja pos a, a w dodatku cz owieka Marsza ka,
zapewni a tak#e wp yw na niejawne, cz"sto zakulisowe rozmowy i pertraktacje,
w których odgrywa rol" po%rednika pomi"dzy Pi sudskim a politykami innych nur-
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tów #ycia politycznego: Maciejem Ratajem, Aleksandrem Skrzy!skim czy generaem W adys awem Sikorskim (do chwili zaostrzenia si" tar' w 1924 r.). Mieszkanie
Miedzi!skiego w Warszawie s u#y o jako miejsce spotka! najbardziej wp ywowych
pi sudczyków (z udzia em niekiedy samego Marsza ka) i przedstawicieli innych obozów politycznych. W okresie 1922-1926 wyrós wi"c na najwa#niejszego $cznika
pomi"dzy sejmem a Pi sudskim. Trzeba tak#e podkre%li', #e Miedzi!ski, wyst"puj$c
jako opozycjonista na forum parlamentu i w prasie, w przewa#aj$cej mierze ogranicza
krytyk" do spraw, w których czu si" kompetentny z racji do%wiadcze!, a wi"c do zagadnie! wojskowych. W tej dziedzinie z pewno%ci$ górowa wiedz$ nad niejednym pos em,
mo#na nawet zaryzykowa' twierdzenie, #e zalicza si" do osób najlepiej przygotowanych do pracy w Komisji Wojskowej. Jego krytyki prac rz$du na tym odcinku by y celne
i rzeczowe, wymagaj$ce rzeczywistych wyja%nie! i t umaczenia si" ze strony ministra spraw wojskowych. Miedzi!ski wyst"powa m.in. przeciwko projektowi ustawy
o najwy#szych w adzach wojskowych, opracowanemu przez ministra spraw wojskowych
Sikorskiego i wniesionemu w marcu 1924 r. do Sejmu. Zg asza równie# interpelacje
sejmowe w sprawie lotnictwa, obliczone na skompromitowanie genera a W odzimierza
Zagórskiego. Przeciwdzia a tak#e os abieniu wp ywów Pi sudskiego w stronnictwach
lewicy sejmowej na rzecz Sikorskiego. Najwi"ksz$ popularno%', rozg os, a tak#e pozycj" parlamentarn$ przynios y Miedzi!skiemu w Sejmie I kadencji ostre wyst$pienia
przeciwko poczynaniom Sikorskiego. Warto podkre%li' ten fakt, albowiem konsekwencje tych wyst$pie!, których Sikorski – jak si" okaza o – nie móg mu zapomnie', poniós
Miedzi!ski w przysz o%ci.
W pierwszym dziesi"cioleciu II Rzeczpospolitej Miedzi!ski nale#a do organizacji wolnomularskiej. Nie wiadomo kiedy dok adnie mia by on wst$pi' do masonerii ani jak$ rol" w niej odgrywa . Wchodzi prawdopodobnie do powsta ej w 1920 r.
w Warszawie Lo#y „Machnicki”, skupiaj$cej wolnomularzy z najbli#szego otoczenia
Pi sudskiego. Jako dat" jego „u%pienia” (w nomenklaturze maso!skiej wykluczenia)
podaje si" 1926 r.
W latach 1923-1926 Miedzi!ski zacz$ równie# szersz$ dzia alno%' publicystyczn$, zamieszczaj$c wiele artyku ów w dzienniku obozu belwederskiego „Kurierze
Porannym” oraz w najbli#szym Pi sudskiemu, ukazuj$cym si" od 15 wrze%nia 1923 r.,
tygodniku „G os Prawdy”. W tym ostatnim, w dziale pt. Niedyskrecje, drukowa
tak#e anonimowo notki, cz"sto o charakterze satyrycznym, z #ycia parlamentarnego.
Miedzi!ski by równie# wspó organizatorem, wspó twórc$, publicyst$ i zast"pc$ redaktora naczelnego (funkcj" t" pe ni do 20 stycznia 1927 r.), powsta ego z przekszta cenia
tygodnika, dziennika „G os Prawdy”, wychodz$cego od 15 lipca 1926 r.
Ówczesna dzia alno%' Miedzi!skiego, zw aszcza publicystyczna i redaktorska,
s u#y a zjednywaniu zwolenników dla obozu Pi sudskiego oraz zwalczaniu jego politycznych przeciwników. Na tle walki politycznej pomi"dzy pi sudczykami a narodowymi demokratami dosz o jesieni$ 1924 r. do g o%nego zaj%cia pomi"dzy W adys awem
Rabskim, pos em Zjednoczenia Ludowo-Narodowego, a Miedzi!skim. W odpowiedzi
na obel#ywy artyku Rabskiego w „Kurierze Warszawskim”, skierowany pod adresem
parlamentarzystów z Klubu PSL „Wyzwolenie”, Miedzi!ski w imieniu zaatakowanych
za#$da od jego autora satysfakcji honorowej. Rabski odmówi i wówczas zosta spoliczkowany przez Miedzi!skiego w kuluarach sejmu. Zaj%cie z Rabskim dobrze oddaje
temperament Miedzi!skiego. W okresie tym mia on ju# na swoim koncie wiele spraw
honorowych i pojedynków, m.in. z genera em Stanis awem Szeptyckim.
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W 1926 r. Miedzi!ski nale#a , oprócz m.in.: Gustawa Orlicz-Dreszera, Aleksandra
Prystora, Bronis awa Pierackiego, do wspó organizatorów zamachu majowego.
Bezpo%rednio przed przewrotem przekazywa zlecenia Pi sudskiego grupie genera ów, ostrzegaj$c przed obj"ciem w tworz$cym si" rz$dzie Wincentego Witosa teki
ministra spraw wojskowych. Wraz z Boles awem Wieniaw$-D ugoszowskim otrzyma instrukcje w sprawie demonstracyjnego marszu zaufanych oddzia ów wojskowych
do Rembertowa w celu sk onienia rz$du Witosa do dymisji. Utrzymywa kontakty
z grup$ pos ów, przekazuj$c im opinie Pi sudskiego, któremu w dniach przewrotu majowego stale towarzyszy . Po zamachu Miedzi!ski dawa jego propagandowe uzasadnienie, okre%laj$c go jako „konieczny”, „niezb"dny i nieunikniony”, „punkt zwrotny”,
„moment zbawienny”. Uzasadnia ponadto celowo%' u#ycia w nim wojska, które mo#na
w ka#dej chwili odwo a', a nie mas, których nie mo#na powstrzyma' w po#$danym dla
zamachowców momencie.
Lata 1927-1935 by y okresem rozkwitu kariery politycznej Miedzi!skiego. Wtedy
jedyny raz w swoim #yciu wszed w sk ad Rady Ministrów, a jego dzia alno%' parlamentarna nigdy wcze%niej ani pó&niej nie osi$gn" a takiej rangi ani takich rozmiarów,
jak podczas III kadencji Sejmu. Jako cz owiek Pi sudskiego Miedzi!ski mia ca kowit$ %wiadomo%', i# to w a%nie si owemu przej"ciu w adzy w 1926 r. oraz jej utrwaleniu
w 1930 r. za pomoc$ represji wobec opozycji i on, i ca y jego obóz polityczny w du#ym
stopniu zawdzi"czaj$ swoj$ pozycj". Dlatego konsekwentnie broni konieczno%ci obu tych
posuni"'. Brakuje %wiadectw na to, aby w tym okresie w którymkolwiek momencie zw$tpi
w s uszno%' linii politycznej Pi sudskiego i %rodków zastosowanych dla jej realizacji.
Wraz z kolejnymi etapami dzia alno%ci publicznej Miedzi!skiego ewoluowa a
jego pozycja w grupie pi sudczyków. W okresie od po owy 1926 r. do pocz$tków 1929 r.
Miedzi!ski nale#a do grupy najbli#szych wspó pracowników Komendanta i niew$tpliwie cieszy si" wówczas jego du#ymi wzgl"dami, o czym mo#e %wiadczy' fakt powoania go 20 stycznia 1927 r. do gabinetu, któremu Pi sudski osobi%cie premierowa ,
na stanowisko Ministra Poczt i Telegrafów (ministerstwo to reaktywowano specjalnie dla Miedzi!skiego – funkcj" ministra sprawowa do 13 kwietnia 1929 r. Dowodem
jego pozycji by a te# propozycja kandydowania na marsza ka Sejmu w 1928 r. z o#ona mu przez Komendanta. W tym okresie utrzymywa on, chocia#by z uwagi na
pe nion$ funkcj", cz"sty, osobisty kontakt z Pi sudskim. W trzyosobowym zespole,
wraz z S awkiem i Bartlem, opracowuj$cym w 1927 r. na zlecenie Marsza ka strategi"
wyborcz$, Miedzi!ski reprezentowa pogl$d, #e w nadchodz$cych wyborach do parlamentu pi sudczycy powinni wyst$pi' z w asn$ list$ wyborcz$. Jego zdaniem, taktyka wprowadzania do Sejmu ludzi reprezentuj$cych polityk" Komendanta poprzez
listy poszczególnych partii lewicy i centrolewicy nie wytrzyma a próby czasu, by a
zbyt skomplikowana i prowadzi a do konßiktów mi"dzy zobowi$zaniami wobec tych
partii a ideologi$ w asn$, wzgl"dnie polityk$ pa!stwow$ Komendanta. Wi$za o si" to
z powo aniem do #ycia Bezpartyjnego Bloku Wspó pracy z Rz$dem (BBWR), w którym Miedzi!ski rozpocz$ dzia alno%'. W wyborach 4 marca 1928 r. zosta wybrany
do Sejmu II kadencji z listy pa!stwowej BBWR.
Sytuacja Miedzi!skiego zmieni a si" na gorsze po wykryciu przez Najwy#sz$
Izb" Kontroli Pa!stwowej (NIKP) nadu#y' Þnansowych w podleg ym mu resorcie.
W sprawozdaniu z wykonania bud#etu za rok 1927/1928 NIKP zakwestionowa a niektóre wydatki w Ministerstwie Poczt i Telegrafów, jako maj$ce charakter wydatków osobistych ministra, b d! podyktowane wzgl"dami spo#ecznymi i towarzyskimi.
W 1929 r. ujawniono równie# nadu#ycia w Centralnym Biurze Budownictwa przy
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Ministerstwie Poczt i Telegrafów, kierowanym przez in#yniera Edwarda Ruszczewskiego,
uchodz$cego za zaufanego Miedzi!skiego (ostatecznie Ruszczewski w 1934 r. zosta
skazany na cztery lata wi"zienia). Sprawy nieprawid owo%ci i nadu#y' Þnansowych
w Ministerstwie Poczt i Telegrafów sta y si" przedmiotem licznych artyku ów i komentarzy w prasie, zw aszcza opozycyjnej, oraz interpelacji poselskich. Zmusi y one
Miedzi!skiego i innych przedstawicieli obozu rz$dz$cego do sk adania publicznych
wyja%nie! i skutkowa y niepowo aniem go do kolejnego gabinetu. Miedzi!ski zosta
wówczas odsuni"ty na bok do czasu wyja%nienia i wyciszenia sprawy, co spowodowa o
wyeliminowanie go ze %cis ego grona wspó pracowników Marsza ka. Od tej pory a#
do ko!ca #ycia Pi sudskiego nie by on dopuszczany do bezpo%rednich z nim rozmów
(nie licz$c wywiadów udzielonych Miedzi!skiemu jako redaktorowi „Gazety Polskiej”
w 1930 r., które dotyczy y g ównie spraw ustrojowych i wywar y istotny wp yw na kierunek prac nad zmian$ konstytucji).
Jako minister Miedzi!ski okaza si" sprawnym przedsi"biorc$. Zainicjowane
i wprowadzone przez niego przekszta cenia oraz zmiany strukturalne by y bardzo
korzystne z punktu widzenia mo#liwo%ci rozwoju us ug pocztowych i telekomunikacyjnych w Polsce oraz wp yn" y istotnie na zwi"kszenie dochodowo%ci poczty. B "dem
z jego strony, okaza o si" przyj"cie modelu dzia ania wyniesionego jeszcze z POW,
polegaj$cego na przekazywaniu znacznej cz"%ci kompetencji wspó pracownikom przy
niewtr$caniu si" do powierzonych im zagadnie!. Zastosowanie takiego rozwi$zania
w odniesieniu do ministerstwa, w którym dysponuje si" pieni"dzmi publicznymi i gdzie
istniej$ mo#liwo%ci dokonywania nadu#y' ze strony nieuczciwych pracowników, kosztowa o Miedzi!skiego karier" rz$dow$.
Trudno jest ustali' jednoznacznie, w jakim stopniu odsuni"cie Miedzi!skiego
od udzia u w rz$dach by o podyktowane opini$ Pi sudskiego, #e nie sprawdzi si"
w roli ministra. Nie wydaje si" jednak, i# niefortunne zako!czenie kariery ministerialnej spowodowa o popadni"cie Miedzi!skiego w jak$% szczególnie wielk$ i trwa $
nie ask" u Pi sudskiego. Marsza ek by zadowolony z efektów pracy Miedzi!skiego
na polu dziennikarskim i propagandowym. Wyrazi te# zgod" na powo anie S$du
Obywatelskiego, daj$cego Miedzi!skiemu mo#liwo%' obrony i oczyszczenia si"
z zarzutów stawianych przez pras" opozycyjn$. Prawdopodobnie Pi sudski przekaza
jakie% dyspozycje S awkowi lub (witalskiemu co do wykorzystania Miedzi!skiego na
innych polach, by' mo#e z zastrze#eniem, aby nie powo ywa' go do kolejnych gabinetów. S$ to jednak tylko domys y bazuj$ce na poszlakach i niemaj$ce dostatecznego
poparcia &ród owego.
Z chwil$ odej%cia z rz$du wzmog a si" aktywno%' Miedzi!skiego w Sejmie
oraz w prasie i propagandzie – dziedzinach #ycia publicznego, w których jego predyspozycje i umiej"tno%ci mia y najwi"ksze mo#liwo%ci rozwoju. W latach 30.
Miedzi!ski by jednym z g ównych publicystów i organizatorów prasy sanacyjnej. W okresie od 30 pa&dziernika 1929 r. do 28 listopada 1938 r. pe ni funkcj"
pocz$tkowo zast"pcy, a po kilku miesi$cach redaktora naczelnego za o#onego przez
Koca dziennika „Gazeta Polska”, b"d$cego pó oÞcjalnym centralnym organem obozu
Pi sudskiego. W Sejmie III kadencji (1930-35) Miedzi!ski by równie# pos em z listy
BBWR oraz wchodzi do prezydium klubu tego ugrupowania. Przez kilka kolejnych
lat by wybierany na generalnego referenta bud#etu pa!stwa. Przewodniczy sejmowej Komisji Wojskowej oraz pracowa w sejmowych komisjach: spraw zagranicznych, bud#etowej i konstytucyjnej. Wraz ze S awkiem, Stanis awem Carem (by ym
ministrem sprawiedliwo%ci) i Janem Pi sudskim (m odszym bratem marsza ka
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Pi sudskiego) Miedzi!ski uczestniczy w opracowywaniu g ównych zasad konstytucji kwietniowej a, tak#e by referentem w Sejmie jej artyku ów dotycz$cych bud#etu.
Po wyborach parlamentarnych w 1930 r. Miedzi!ski zdo a ustabilizowa' swoj$ pozycj" w%ród grupy pu kowników. Do grona najbli#szych przyjació Miedzi!skiego nale#eli wówczas S awek oraz Ignacy Matuszewski. Przyja&! tych ludzi naturalnie rzutowa a równie# na jego miejsce w grupie. )yczliwy by mu tak#e (witalski oraz majacy
szczególn$ pozycj" Beck. Nie nale#a ju# wówczas do najbli#szego i naj%ci%lejszego
kr"gu wspó pracowników Pi sudskiego (stanowi y go – oprócz Becka – osoby wywodz$ce si" ze starszego pokolenia – S awek, Prystor i (witalski), ale zachowa wyj$tkowy status z uwagi na swoj$ nieformaln$ funkcj" szefa propagandy obozu pi sudczykowskiego oraz wysokie notowania na rynku prasowym zdobyte przez „Gazet"
Polsk$”. Zapewnia o mu to bardzo szczególn$, a zarazem do%' trwa $ pozycj" w elicie ówczesnej w adzy. Z o#y y si" na ni$ równie# udane zabiegi Miedzi!skiego na
rzecz poddania wp ywom sanacji znacznej cz"%ci warszawskich tytu ów prasowych.
Stosuj$c m.in. nacisk ekonomiczny i polityczny, Miedzi!ski przej$ w 1934 r. koncern Prasa Polska SA, któremu podlega a warszawska „prasa czerwona” (nazywana
tak od koloru farby, któr$ odbijano tytu pisma) i przekszta ci go w lutym 1935 r.
wraz z utworzon$ przez siebie Nowoczesn$ Spó k$ Wydawnicz$ SA w koncern
Dom Prasy SA. Zdoby w nim znaczne wp ywy, podobnie jak i w koncernie „Dnia
Pomorskiego”, „Polsce Zbrojnej” oraz w „Go!cu Warszawskim”. Miedzi!ski, przez
oddanych sobie ludzi w Domu Prasy i redakcjach, nadawa po#$dany przez w asny obóz polityczny ton „prasy czerwonej”. Uzyskanie za% przez niego wp ywów
w Polskim Towarzystwie Ksi"gar! Kolejowych „Ruch” s u#y o m.in. zmonopolizowaniu kolporta#u w Polsce oraz utrudnianiu rozprowadzania prasy antysanacyjnej.
Mi"dzywojenna spu%cizna publicystyczna Miedzi!skiego, obÞta ilo%ciowo
i bogata tematycznie, dotyczy a zarówno bie#$cych spraw obozu rz$dz$cego, jak te#
zagadnie! natury programowo-ideologicznej, ustrojowej i ekonomicznej. Jego publicystyka wyró#nia a si" szczególnie ci"tymi polemikami z oponentami politycznymi, m.in.
z Mieczys awem Niedzia kowskim, Stanis awem Mackiewiczem czy Stanis awem
Stro!skim. Artyku y Miedzi!skiego by y pe ne pasji, pisane z talentem polemicznym,
cechowa je dobry zazwyczaj poziom erudycyjny. Ich autora mo#na zaliczy' do czo owych publicystów nie tylko obozu Pi sudskiego, ale i II Rzeczypospolitej.
Szczególne znaczenie mia y ukazuj$ce si" w „Gazecie Polskiej” artyku y
Miedzi!skiego, które dotyczy y polskiej polityki zagranicznej. Utrzymywa on stale
kontakty z ministrem spraw zagranicznych Beckiem i by przez niego nie tylko informowany, lecz tak#e niejednokrotnie inspirowany w tak istotnych kwestiach, jak
kszta towanie nowych za o#e! politycznych Polski wobec Zwi$zku Sowieckiego
i Niemiec w latach 1932-1933. Miedzi!ski uczestniczy zreszt$ w realizacji wycinkowych zada! tej polityki. W 1932 r. wraz z Matuszewskim otrzyma od Pi sudskiego
zadanie nawi$zania poufnych kontaktów z pos em Zwi$zku Sowieckiego w Warszawie
W adimirem Antonowem-Owsiejenko, których celem by a poprawa stosunków polsko–
–sowieckich. Rozmowy, prowadzone w poselstwie oraz mieszkaniach Miedzi!skiego
i Matuszewskiego, zaowocowa y poufnymi kilkutygodniowymi rokowaniami pomi"dzy Miedzi!skim a Karolem Radkiem, wyst"pujacym z upowa#nienia Józefa Stalina.
Mia y one miejsce na zmian" w Moskwie i w Warszawie, na prze omie kwietnia
i maja oraz w lipcu 1933 r. OÞcjalnie by y to wizyty redaktorów „Gazety Polskiej”
i „Izwiestii”. Zadaniem Miedzi!skiego by o m.in. przekonanie strony sowieckiej, #e
Polska nie zwi$#e si" w #aden sposób ani w #adnej sytuacji z Niemcami przeciwko
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Zwi$zkowi Sowieckiemu. W wyniku warszawskich rozmów Radek i Miedzi!ski ustalili podj"cie przez obie strony odpowiednich kroków na rzecz zaniechania wzajemnych, nieprzyjaznych dzia a! na polu dyplomatycznym i w stosunkach wewn"trznych.
Wed ug samego Miedzi!skiego, relacjonuj$cego negocjacje z Radkiem w artyku ach
publikowanych w latach 50. w londy!skich „Wiadomo%ciach”, proces zbli#enia z ZSRS
stanowi# cz"$% sk#adow planów Pi#sudskiego. Polega#y one na tym, aby zagro&enie
niemieckie zlikwidowa% si#ami Europy Zachodniej, bez udzia#u Rosji Sowieckiej, który
by# z ogólnego punktu widzenia, zgo#a niepotrzebny w uk#adzie si# z roku 1933, za$
z polskiego punktu widzenia wr"cz niebezpieczny. Natomiast zapewnienie neutralno$ci
Moskwy by#o i potrzebne i wskazane. Misja Miedzi!skiego, bior$c pod uwag" propozycj" Marsza ka skierowan$ pod adresem Francji, w sprawie prewencyjnej akcji militarnej wymierzonej w Niemcy, jawi si" jako jeden z elementów misternej operacji podj"tej
przez polsk$ dyplomacj".
W lipcu 1933 r. Miedzi!ski zosta zmuszony na polecenie Pi sudskiego do ust$pienia ze stanowiska przewodnicz$cego sejmowej Komisji Wojskowej z powodu
uprawiania protekcji i wtr cania si" w wewn"trzne s#u&bowe stosunki w wojsku,
czemu zreszt$ w li%cie do Marsza ka z 5 lipca 1933 r. zaprzeczy . Decyzja o odwoaniu Miedzi!skiego z przewodnictwa Komisji nie oznacza a jednak generalnego
„wotum nieufno%ci” Pi sudskiego w stosunku do jego osoby. Nadal bowiem kontynuowa on nieoÞcjalne polsko–sowieckie rozmowy, do których by przez Komendanta
wyznaczony wcze%niej. Nie mo#na wykluczy' w tej sprawie równie# du#ej roli Becka,
który docenia zdolno%ci Miedzi!skiego w dziedzinie zakulisowych pertraktacji.
Wzmiankowana decyzja nie zawa#y a tak#e na pozycji Miedzi!skiego w grupie pu kowników.
Po %mierci Pi sudskiego zmieni a si" tak#e pozycja polityczna Miedzi!skiego.
W kolejnej IV kadencji Sejmu (1935-1938) jako wicemarsza ek Sejmu wp ywa bezpo%rednio na kierunek jego prac. Pe ni równie# funkcj" wiceprzewodnicz$cego Klubu
Dyskusyjnego Uczestników Walk o Niepodleg o%' oraz pracowa w Komisji Spraw
Zagranicznych i Komisji Bud#etowej na prze omie lat 1935/1936. Ko!cowy okres #ycia
w wolnej Polsce okaza si" dla Miedzi!skiego czasem trudnych wyborów i decyzji.
Pocz$tkowo by to wybór pomi"dzy S awkiem a Ignacym Mo%cickim w ich rywalizacji
o fotel prezydencki. Miedzi!ski w sporze o obsad" urz"du prezydenckiego opowiedzia
si", jak wszyscy starsi pi sudczycy, za S awkiem. Wybór ten, nienastr"czaj$cy trudno%ci, zgodny by ca kowicie z wytycznymi marsza ka Pi sudskiego, które w dalszym
ci$gu pozostawa y najwa#niejszym wyznacznikiem post"powania Miedzi!skiego. Nie
móg si" on jednak pogodzi' z brakiem woli walki S awka w realizowaniu dyspozycji
zmar ego Komendanta. Gdy doszed do tego jeszcze sprzeciw prezesa BBWR wobec
propozycji reorganizacji obozu pi sudczykowskiego, Miedzi!ski uzna , #e utrzymanie
takiego stanu rzeczy niesie za sob$ niebezpiecze!stwo zaprzepaszczenia ca ego dotychczasowego dorobku politycznego formacji. Opowiadaj$c si" pocz$tkowo za powrotem
Sosnkowskiego do udzia u w #yciu politycznym pa!stwa, Miedzi!ski upatrywa w nim,
a nie w Rydzu-(mig ym, nast"pc" Pi sudskiego. Dlatego te# by przeciwny $czeniu stanowiska Generalnego Inspektora Si Zbrojnych z rol$ polityczn$, jak$ zamierza odgrywa' Rydz-(mig y. Pó&niej, w momencie wycofania si" S awka z szerszej aktywno%ci politycznej oraz ujawnionych aspiracji politycznych Rydza-(mig ego, Miedzi!ski
musia zadeklarowa' si" wobec akcji politycznej inicjowanej przez tego ostatniego.
Uzna , i# Rydz-(mig y jest osob$, która, podobnie jak on, wskazywa a na konieczno%' ponownego zorganizowania si" pi sudczyków i która mog a gwarantowa' sukces
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ca ego obozu. Decyzji o popieraniu Rydza-(mig ego Miedzi!ski nie podj$ dla osobistej kariery i utrzymania si" przy w adzy, ale dlatego, #e tak nakazywa o mu sumienie
pi sudczyka. Do%wiadczenie kilkudziesi"ciu lat pracy z Marsza kiem udowodni o mu,
i# jednym z najwa#niejszych elementów jego sukcesów by a dobra organizacja zespo u
ludzi, którzy wcielali w #ycie polityczne koncepcje przywódcy. Miedzi!ski by przekonany, #e po %mierci Komendanta, w obliczu rysuj$cego si" coraz wyra&niej zagro#enia zewn"trznego Polski, konieczne jest poszerzenie obozu rz$dz$cego. Postulat ten
stara si" realizowa' na bazie inicjatywy politycznej Rydza-(mig ego i w tym te# duchu
stale na niego oddzia ywa . Od drugiej po owy 1936 r. Miedzi!ski wchodzi , oprócz
Felicjana S awoja Sk adkowskiego i Jerzego Paciorkowskiego, do zespo u pomagaj$cego Kocowi w przygotowaniu deklaracji ideowo-politycznej, która 21 lutego 1937 r.
og oszona zosta a jako deklaracja Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN, popularnie
zwanego „Ozon”). Pierwszy projekt deklaracji, napisany przez Miedzi!skiego i zaakceptowany przez zespó , nie zyska jednak aprobaty Rydza-(mig ego. W nowym projekcie zaproponowanym przez Rydza, id$cym w porównaniu z poprzednim w kierunku
ultrakonserwatywnym, Miedzi!ski zdo a wprowadzi' jedynie pewne poprawki, z których najistotniejsza dotyczy a reformy rolnej.
W latach 1937-1938 Miedzi!ski by kierownikiem akcji prasowej i propagandowej OZN. „Gazeta Polska”, pocz$tkowo nieformalnie, a od 9 grudnia 1937 r. formalnie, sta a si" organem naczelnym Obozu. Na specjaln$ uwag" zas uguje seria artykuów Miedzi!skiego w „Gazecie Polskiej” z lutego i marca 1937 r. po%wi"conych genezie i ideologii OZN, z których cz"%' ukaza a si" nast"pnie w 1938 r. w zbiorze Wczoraj
– dzi$ – jutro.
Artyku y rozwija y my%li Deklaracji OZN i, jak stwierdza ich autor, napisane
by#y na &yczenie w#adz OZN i by#y przez nie akceptowane b d! te& przed wydrukowaniem uzgodnione. Redaktor „Gazety Polskiej” wyra#a w nich w sposób zdecydowany
imperatyw pracy na rzecz zjednoczenia spo ecznego. Warte uwagi s$ tak#e og oszone
przez niego w 1938 r. broszury: Polityka Polski w dobie dzisiejszej i Uwagi w sprawie
&ydowskiej. Za kluczow$ metod" w rozwi$zywaniu sprawy #ydowskiej w Polsce, g ównie w wymiarze ekonomicznym, uwa#a Miedzi!ski planow$, zorganizowan$ emigracj" tej ludno%ci do Palestyny. W drugiej po owie 1937 r. Miedzi!ski wyst"powa przeciwko zbytniemu uleganiu Koca wp ywom Obozu Narodowo-Radykalnego „Falanga”,
co doprowadzi o w styczniu 1938 r. do ust$pienia dotychczasowego szefa OZN i obj"cia tego stanowiska przez genera a Stanis awa Skwarczy!skiego. W latach 1937-1939
Miedzi!ski prowadzi te# trudne i d ugotrwa e rozmowy z przedstawicielami jednego z od amów Obozu Narodowo-Radykalnego, reprezentowanego przez Stanis awa
Strzetelskiego i Tadeusza Kobyla!skiego, oraz równolegle z politykami Stronnictwa
Ludowego, Ratajem i Janem D"bskim, w sprawie znalezienia p aszczyzny wspó udzia u w rz$dzie. Rozmowy z ludowcami przerwane w po owie 1937 r. wskutek strajku
ch opskiego, zosta y wznowione w 1938 r. i kontynuowane do po owy 1939 r.u, kiedy to
na Zamku, za aprobat$ Rydza-(mig ego, zapad a decyzja o nierozszerzaniu obozu rz$dz$cego. Decyzja ta oznacza a zako!czenie akcji prowadzonej przez Miedzi!skiego.
Zdecydowane opowiedzenie si" po stronie Rydza-(mig ego kosztowa o
Miedzi!skiego zerwanie lub rozlu&nienie wieloletnich wi"zi przyja&ni i zwi$zków
kole#e!stwa ze S awkiem, Zyndramem-Ko%cia kowskim oraz Wac awem i Januszem
J"drzejewiczami. W trakcie dzia alno%ci w OZN dosz o tak#e do rozpadu przyja&ni
z Kocem. Zaanga#owanie si" po stronie Generalnego Inspektora nie by o jednak#e
bezkrytyczne. Ich wspó praca te# nie uk ada a si" tak, jak to sobie móg Miedzi!ski
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obiecywa' na podstawie wcze%niejszych do%wiadcze!, jeszcze z dzia alno%ci w POW.
Doprowadzenie do porozumienia z elitami politycznymi opozycji, sprawa, która sta a
si" jednym z najwa#niejszych argumentów sk aniaj$cych go do przyst$pienia do Obozu,
nie doczeka a si" realizacji. Okaza o si" bowiem, i# Rydz-(mig y coraz wyra&niej lansowa koncepcje polityczne nie zawsze zgodne z tymi, jakie g osi Miedzi!ski. Tym,
co najbardziej ró#ni o Miedzi!skiego i Rydza-(mig ego, by stosunek do koncepcji
porozumienia politycznego z opozycj$. Redaktor „Gazety Polskiej” mocno j$ lansowa ,
podczas gdy Rydz-(mig y coraz wyra&niej od niej odchodzi , je#eli w ogóle kiedykolwiek powa#nie j$ traktowa .
W latach 1937-1938 Miedzi!skiego postrzegano, oprócz Skwarczy!skiego
i Zygmunta Wendy, jako najbli#szego wspó pracownika i doradc" Rydza-(mig ego.
Przypisywano mu równie# rol" „szarej eminencji” OZN. Nie wydaje si", aby Miedzi!ski
by w tym okresie g ównym politycznym doradc$ Naczelnego Wodza. Rydz-(mig y prowadzi ju# wówczas samodzieln$ polityk", w której Miedzi!ski móg pe ni' co najwy#ej rol" konsultanta przy podejmowaniu niektórych tylko decyzji. Gdyby rzeczywi%cie
by g ównym doradc$ Rydza-(mig ego, ten z pewno%ci$ nie pozbawi by go do%' niespodziewanie kierownictwa akcji prasowej i propagandowej Obozu. Tak bowiem nale#a oby interpretowa' decyzj" podj"t$ przez prezydenta Mo%cickiego i Rydza-(mig ego
odno%nie obsady fotela Marsza ka Senatu. Miedzi!ski sugerowa , #e zostanie wicemarsza kiem, co pozwoli oby mu dalej pracowa' w „Gazecie Polskiej”. Rydz-(mig y si" na
to nie zgodzi , motywuj$c to faktem, #e zarówno kierownictwo OZN, rz$d, jak i on sam
uwa#aj$ obj"cie przez Miedzi!skiego stanowiska marsza ka za wskazane. Miedzi!ski
przyj$ wybór, bo zdawa sobie spraw" z prowadzonej w jego sprawie gry. By przecie# zbyt dobrym politykiem, aby nie zrozumie' wymowy faktów: chodzi o przede
wszystkim o odsuni"cie go od prasy i mo#liwo%ci wi"kszego oddzia ywania politycznego. Istotnie, po zaprzysi"#eniu na marsza ka, aktywno%' Miedzi!skiego radykalnie zmala a. Nie wydaje si" tak#e w a%ciwe przypisywanie mu roli „szarej eminencji”
OZN. Ani jego dzia alno%' w OZN nie kwaliÞkuje si" do takiego okre%lenia, ani pozycja i rzekomy decyduj$cy wp yw na bieg spraw. Zbyt dobrze znane by o jego nazwisko i osoba, aby móg t" rol" odgrywa'. Zbyt te# wysokie by y jego ambicje polityczne,
aby si" na to godzi . Poza tym prowadzone przez niego rozmowy z cz onkami stronnictw opozycyjnych (z tym bowiem mog oby si" najbardziej kojarzy' porównanie do
„szarej eminencji”), cho' nieoÞcjalne, nie mia y jednak charakteru konspiracyjnego
i tajnego. Miedzi!ski Þrmowa je swoim nazwiskiem – czu si" za nie moralnie i politycznie odpowiedzialny. Opinia powiernika i m"#a zaufania Rydza-(mig ego przypisywana Miedzi!skiemu powsta a prawdopodobnie w%ród osób s abiej zorientowanych
w wewn"trznych uk adach obozu rz$dz$cego – cz onków stronnictw opozycyjnych lub
w dalszych kr"gach %rodowisk ozonowych i pi sudczykowskich.
Krótki okres swojego marsza kowania Miedzi!ski zako!czy 2 wrze%nia 1939 r.
w czasie niemieckiej agresji na Polsk". Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu
w ostatnim przemówieniu, zwracajac si" do obecnych na sali senatorów i Prezesa Rady
Ministrów, zadeklarowa w imieniu izby ca kowite oddanie sprawie obrony ojczyzny
i gotowo%' poddania si" pod #o nierskie rozkazy Naczelnego Wodza, udzielenie wszechstronnej pomocy rz$dowi oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej.
W dniu 17 wrze%nia 1939 r. Miedzi!ski wraz z rz$dem przekroczy granic" rumu!sk$. Przybity psychicznie kl"sk$ Polski, prawdopodobnie nosi si" z zamiarem odebrania sobie #ycia. W sporz$dzonym 28 wrze%nia 1939 r. w Bukareszcie testamencie zwracaj$ uwag" postanowienia, które zdeterminowa y jego pó&niejsz$ postaw" – porzuce-
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nie wszelkiej dzia alno%ci politycznej oraz ch"' wst$pienia do wojska i podj"cia czynnej walki o odzyskanie niepodleg o%ci. Miedzi!ski prawdopodobnie nie zdawa sobie
sprawy, i# w stosunku do niego, podobnie jak wobec cz onków rz$du, zosta y wydane
przez wspó pracowników Sikorskiego polecenie utrudnienia mu przyjazdu do Pary#a.
W 1940 r. uda o mu si" przedosta' przez W ochy do Francji, a po kapitulacji Francji,
przyby' do Portugalii. Jego starania o przyjazd do Anglii i przyj"cie do s u#by wojskowej przez d ugi czas nie dawa y #adnych rezultatów. Dopiero na pocz$tku 1941 r.
Miedzi!skiego przyj"to do wojska i zaliczono do tzw. drugiej grupy oÞcerów oraz skierowano, zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza, do Afryki Po udniowej. Przebywa
tam do wrze%nia 1946 r., sk$d po pó rocznym pobycie w obozie wojskowym WP
w Quassasinie, przyby w 1947 r. do Anglii i tu zosta zdemobilizowany.
Po okresie wojennej tu aczki i przymusowej bezczynno%ci Miedzi!ski osiad
w Anglii, oddaj$c si" wy $cznie pracy publicystycznej. Zamieszka w Londynie, zarabiaj$c na #ycie m.in. nocn$ prac$ w piekarni. Nie anga#owa si" w emigracyjne #ycie
polityczne. Wyj$tkiem by o wyra#enie gotowo%ci do utorowania drogi do prezydentury Sosnkowskiemu i przeciwstawienia si" pozostaniu na tym urz"dzie Augusta
Zaleskiego. Imperatywem dzia alno%ci Miedzi!skiego sta o si" „pozostawienie %wiadectwa prawdy” o czasach, w których przysz o mu #y', i o ludziach, z którymi dane mu
by o si" zetkn$' lub wspó pracowa'. Powody tego wyja%ni w li%cie do Matuszewskiego
z 12 stycznia 1946 r.: Nie daje mi spokoju, dokucza mi, jak bol cy z b my$l o tym, &e
w obecnym uk#adzie stosunków, zagra&a w przysz#o$ci jakie$ bezecne i g#upie sfa#szowanie historii Polski za ostatnie 35 lat. Grozi nam, &e historia ta b"dzie napisana przez
Wand" Wasilewsk i Kota, &e ewentualny przysz#y obiektywny historyk nie b"dzie mia#
nawet materia#ów dostatecznych, aby dociec prawdy.[..] Jest nas kilku na $wiecie, którzy mogliby, zestawiwszy co wiedz i pami"taj [...] napisa% porz dn i uczciw histori" lat 1910-1945. Histori" naszego pokolenia, co najmniej dobrze zestawiony materia#
o$wietlaj cy j dla przysz#ych historyków. Nie mog" si" oprze% przekonaniu, &e to jest
nasz obowi zek wobec przysz#o$ci. A mo&e „raczej wobec przesz#o$ci, wobec tych którzy zgin"li”.
Bogata powojenna spu%cizna publicystyczna oraz barwne Moje wspomnienia
s$ wynikiem realizacji tego zadania. Miedzi!ski zajmowa si" spisywaniem wspomnie!, które w obj"to%ci kilkuset stron doprowadzi jedynie do pierwszych lat
II Rzeczypospolitej. Wchodzi do Rady Instytutu Józefa Pi sudskiego w Londynie i
uczestniczy w jego pracach naukowych. Wniós wiele poprawek przy redagowaniu
drugiego wydania drugiego tomu Najnowszej historii politycznej Polski W adys awa
Poboga-Malinowskiego oraz anga#owa si" w obron" jego prac historyczno-publicystycznych. Na tematy historyczne, g ównie o charakterze wspomnieniowym, pisywa
Miedzi!ski równie# artyku y i listy do redakcji prasy emigracyjnej: „Wiadomo%ci”,
„Tygodnia Polskiego”, „Dziennika Polskiego Dziennika )o nierza”, „Kultury”.
Po%miertnie jego teksty opublikowano równie# w „Zeszytach Historycznych” (m.in.
Moje wspomnienia). Wnosz$c wiele nieznanych szczegó ów, Miedzi!ski pisa m.in.
o wojskowych i politycznych organizacjach przed 1918 r., kierowanych przez pi sudczyków, o sytuacji w obozie Pi sudskiego – zw aszcza po 1935 r. – z uwzgl"dnieniem
charakterystyk g ównych przedstawicieli: S awka, Rydza-(mig ego, Mo%cickiego,
Sosnkowskiego, Koca, Matuszewskiego czy Wojciecha Stpiczy!skiego, o polskiej
polityce zagranicznej lat 30., ze zwróceniem uwagi zw aszcza na stosunki dwustronne Polski ze Zwi$zkiem Sowieckim, Niemcami, Francj$ i Angli$ (Popio#y s
jeszcze gor ce, Droga do Moskwy i Pakty wilanowskie). W osobie Miedzi!skiego nie-
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#yj$cy ju# ostatni Minister Spraw Zagranicznych II RP zyska swojego najwi"kszego
obro!c". Publicysta bowiem, cho' nie bezkrytycznie, ale konsekwentnie i zdecydowanie broni jego polityki. Szczególnie za% reagowa na zarzuty o zbytniej nieust"pliwo%ci i braku ch"ci do pog "biania stosunków z Francj$ i Wielk$ Brytani$.
Pi sudczycy w trudnych dla siebie latach emigracyjnego bytowania znale&li
w Miedzi!skim jednego z najwi"kszych obro!ców racji i osi$gni"' obozu Marsza ka
Pi sudskiego. Dla historyków by wnikliwym sprawozdawc$ wydarze! epoki walk
o wyzwolenie Polski oraz trudnych dwudziestu lat jej niepodleg ej egzystencji.
Miedzi!ski, co podkre%lali zarówno przyjaciele i znajomi, jak te# przeciwnicy polityczni, by wyj$tkowo inteligentny i b yskotliwy. W powszechnej opinii uchodzi za
bardzo dobrego i ci"tego polemist", niezwykle oczytanego, daj$cego niejednokrotnie
%wiadectwo rozleg ej erudycji. Dla osób, które zna y Miedzi!skiego tylko pobie#nie,
móg si" wydawa' cz owiekiem niedost"pnym, ma o uczuciowym, „sztywnym” czy
wr"cz wyrachowanym. Nierzadko okre%lano go mianem cynika i polityka bez skrupuów, porównywano do postaci Talleyranda. Taka opinia wydaje si" jednak by' krzywdz$ca i jednostronna. Miedzi!ski by przecie# osob$ ceni$c$ sobie dum" i honor, cho'
niew$tpliwie obdarzon$ niezwyk ym temperamentem, który, zw aszcza w m odo%ci,
nie dawa si" atwo okie zna'. Mia z tego powodu na swoim koncie du#$ ilo%' spraw
honorowych i pojedynków. Niezbyt pasuje to do opisu cz owieka zimnego, wyrachowanego i cynicznego. Nale#a do ludzi o du#ej odwadze cywilnej, czemu niejednokrotnie da wyraz podczas swojego d ugiego #ycia. Bardziej stosowne by oby okre%lenie go
mianem „ideowca”.
By dwukrotnie #onaty. Z pierwsz$ #on$ Janin$ ze Szteinów, któr$ po%lubi
w 1912 r. (rozwód nast$pi w 1934 r.) mia córk" Ann", po m"#u Radomysk$, i syna
Jerzego. Z drug$ #on$, Iren$ Obarsk$, Miedzi!ski o#eni si" w 1934 r.
Ostatni Marsza ek Senatu II RP zmar po rocznej chorobie w Londynie
8 maja 1972 r., prze#ywszy 81 lat. Zosta pochowany na londy!skim cmentarzu South Ealing. Posiada liczne odznaczenia, m.in. Virtuti Militari V kl., Krzy#
Niepodleg o%ci z Mieczami, Krzy# OÞcerski Polonia Restituta IV kl., cztery Krzy#e
Walecznych, Krzy# Walecznych Górnego (l$ska, Medal za Waleczno%', Z oty
Wawrzyn Akademii, Krzy# Komandorski z Gwiazd$ W"gierskiego Krzy#a Zas ugi.
)yciorys Miedzi!skiego, który ukaza si" w „Kulturze” jako za $cznik do opublikowanego wtedy artyku u Tadeusza (wi"cickiego, by jego w asnym tekstem napisanym w 1962 r. dla Poboga-Malinowskiego. (wi"cicki pomin$ jednak ko!cowy fragment – wymowny przyk ad autoironicznej postawy Miedzi!skiego: Je&eli nie swym
&yciem, to $mierci przyczyni# si" do zjednoczenia spo#ecze'stwa polskiego na emigracji, które niezale&nie od stronnictw i grup odetchn"#o z ulg i niek#aman uciech .
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Streszczenie
W artykule przedstawiono sylwetk" Bogus awa Miedzi!skiego. Urodzony w 1891 r.
Miedzie!ski by bliskim wspó pracownikiem Marsza ka Józefa Pi sudskiego, a po
jego %mierci, wierny obozowi pi sudczyków, zwi$za si" z Marsza kiem Edwardem
Rydzem-(mig ym.
Autor stara si" nakre%li' drog" politycznych wyborów tej barwnej postaci:
od przyst$pienia w 1907 r. do ruchu socjalistycznego, poprzez wojskow$ karier"
w Legionach, a nast"pnie zaanga#owanie w dzia alno%' parlamentarn$. Ciesz$c si"
zaufaniem Pi sudzkiego, Miedzi!ski z powodzeniem realizowa powierzane przez
Marsza ka zadania. Piastowa m.in. stanowiska: szefa Oddzia u II Sztabu Ministerstwa
Spraw Wojskowych oraz Ministra Ppoczt i Telegrafów w rz$dzie Józefa Pi sudskiego
i Kazimierza Bartla. Nied ugo przed wybuchem II wojny %wiatowej obj$ funkcj"
Marsza ka Senatu II RP V kadencji.
Dawny konßikt z gen. W adys awem Sikorskim uniemo#liwi Miedzie!skiemu
odegranie znacz$cej roli w dzia aniach emigracyjnego rz$du. Wi"kszo%' wojny sp"dzi ,
zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza, w Afryce Po udniowej.
W artykule sporo uwagi po%wi"cono tak#e twórczo%ci publicystycznej, któr$
Miedzie!ski zajmowa si" w a%ciwie do ko!ca swojego barwnego #ycia. Jego dorobek
literacki, oprócz dzia alno%ci politycznej, jest doskona ym przyk adem patriotyzmu
oraz wierno%ci raz przyj"tym idea om.
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Abstract
The article presents the silhouette of Bogus aw Miedzi!ski. Born in 1891, he was
a close collaborator of Marshal Józef Pi sudski. After Pi sudski’s death, he was faithful
to the camp of Pi sudki’s followers and collaborated with Marshal Rydz-(mig y.
The author tries to outline the way of political choices of this colorful character:
from joining the socialist movement in 1907, then following military career in the
Legions, and Þnally parliamentary activity. Enjoying the conÞdence of Pi sudski,
Miedzi!ski successfully executed tasks assigned by the Marshal. He hold, inter alia, the
following positions: Chief of the Second Branch of the Staff of the Ministry of Military
Affairs and the Minister for Posts and Telegraphs in the government of J. Pi sudski and
K. Bartel. Shortly before the outbreak of the Second World War he fulÞlled the function
of the Polish Senate Speaker of the Fifth Term.
Due to an old conßict with General W. Sikorski, Miedzie!ski had no chance to
play a signiÞcant role in the activity of the government in exile. He spent most of the war
in South Africa obeying orders of the General Commander.
The article is also argely devoted to Miedzie!ski’s journalistic activity he was
occupied with practically until the end of his colorful life. Besides political activity,
his literary achievements are an excellent example of patriotism and faithfullness to
adopted beliefs.

