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MARSZAŁEK 

 
Legiony (cz. III) 

 
Piłsudski odchodzi pozornie od działalności politycznej i przenosi swą 

pracę na inną zupełnie płaszczyznę. Przekonany, że zaborcze panslawi-
styczne prądy wzrosną w konstytucyjnej Rosji, co doprowadzi wcześniej 
czy później do starcia z sąsiadami, postanawia od razu gotować się do 
przyszłej wojny. Doświadczenia Organizacji Bojowej wykazały, że drogą 
terroru, nawet bardzo silnego i masowego, można nękać władze zaborcze, 
można je nawet osłabić, niepodobna ich jednak zupełnie usunąć z zajmo-
wanego terenu. Dokonać tego może tylko wojsko; pod jego jedynie ochro-
ną może powstać i działać Rząd Narodowy, zarodek Państwa Niepodległe-
go. 

Piłsudski postanowił stworzyć takie wojsko. Organizuje ostatni napad w 
Bezdanach (26 września 1908 r.) na pieniądze podatkowe, przewożone z 
Polski do skarbu rosyjskiego w Petersburgu. Za zdobyte tam kilkadziesiąt 
tysięcy rubli organizuje pierwsze szkoły instruktorskie i pierwsze organiza-
cje strzeleckie na terenie Małopolski. Oficerowie japońscy są pierwszymi 
nauczycielami w tajnej wojskowej szkole zagranicą. Ponieważ Organizacja 
Bojowa PPS była organizacją partyjną i klasową, aby ją uczynić wojskiem, 
trzeba ją było zupełnie zmienić, co nie obeszło się bez tragicznych za-
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targów. Piłsudski własnymi rękami musiał burzyć to, co niedawno z taką 
miłością i poświęceniem stwarzał. Sam Piłsudski daje w owym czasie 
przykład wytężonej pracy badawczej, poświęca się studiom wojskowym, 
pociągając za sobą cały szereg młodych historyków i teoretyków wojsko-
wych. W swych wykładach nieubłaganie niszczy szkodliwe legendy: 

„Niemcy, Francuzi, Włosi, nawet Rosjanie mówią i piszą. wiele o rze-
komej naszej zapalności i wojowniczości. To nam pochlebia i chętnie temu 
wierzymy, nawet popieramy to przykładami naszych przodków, poczynając 
od Sobieskiego i kończąc na Legjonach i powstaniu 63 roku. W dzieciń-
stwie, nawet długo potem, wierzyłem w to – obecnie po doświadczeniach 
1905 roku wcale tego nie widzę. Przeciwnie, zgnuśnieliśmy bezwarunkowo 
i uczyć się musimy odnowa odwagi i waleczności. Pół stulecia pokoju, 
brak własnej armji, teorja pracy organicznej, oryginalny anarchizm groszo-
robów, odrzucający konieczność formy państwowej dla narodu, uczyniły z 
nas społeczeństwo najbardziej pokojowo usposobione na świecie. Jesteśmy 
ideałem pacyfistów! Wprawdzie pół miljona nas służy nieustannie w woj-
sku, a z górą miljon będzie walczył przeciw sobie w armjach zaborczych w 
razie wybuchu wojny, ale to nas jakoś mało obchodzi. Gdy syna w rodzinie 
polskiej biorą do wojska, staje się on odrazu obcym, odciętym członkiem. 

Przedwojenne ćwiczenia Związku Strzeleckiego. Przemarsz strzelców ze Stróży 
przez Zakopane 
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Wszędzie żołnierzem się szczy-
cą, u nas żołnierza się wstydzą. I 
to zarówno wśród włościan, 
gdzie powrotnego długo na wsi 
zwą „moskalem”, jak wśród in-
teligencji, gdzie okres służby 
wojskowej wspominany jest, jak 
zmora. Aby naród mógł się w 
tych swoich wstrętach przeła-
mać, musi on stworzyć własne 
wojsko, musi mieć żołnierza, 
kochanego swego obrońcę i za-
stępcę... Jeżeli wojska takiego 
nie stworzymy i udziału w przy-
szłej wojnie Austrji z Rosją nie 
weźmiemy, wykreślimy się na 
długo, może na zawsze, z szere-
gów ludów żyjących. Przestaną 
się z nami liczyć w Europie... 
Sąsiedzi zniszczą nas, wydrą 
nam ziemię i w wieczną zabiorą 
niewolę...” – mówi i pisze na 
długo przed Wielką Wojną. 

Ale nikt nie wierzył w moż-
liwość wojny. Dopiero aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austrię i zwią-
zane z tym wzburzenie w Rosji zachwiały wiarę w równowagę europejską. 
W 1909 roku powstaje w Krakowie „Skarb Wojskowy”, a w 1910 Austria 
pozwala nareszcie zalegalizować Związki Strzeleckie, które zostały wyło-
nione z tajnej organizacji Związku Walki Czynnej. Powstają Drużyny 
Strzeleckie. Ruch militarny polski coraz szerszą falą rozlewa się po Galicji, 
przedostaje do Królestwa, zakłada swe gniazda zagranicą: w Rosji, w 
Szwajcarii, w Belgii, we Francji – wszędzie, gdzie są skupiska polskiej 
młodzieży studenckiej oraz robotniczej. Jak niegdyś nad kółkami PPS, tak 
teraz nad organizacjami wojskowymi wciąż czuwa i przewodzi im Józef 
Piłsudski – objeżdża, łączy, ćwiczy w polu i obozach, uczy w szkołach a 
głównie: podnosi ducha, budzi wiarę we własne siły, podnieca szlachetne 
ambicje, stawia wzniosłe, godne poświęceń cele... Miłość, posłuch, zaufa-
nie bez granic, idą za nim śladem... „Komendant powiedział!... Komendant 
życzy sobie!... Komendant kazał!... – stają się świętemi żołnierskiemi 

Brygadier Piłsudski w dobie legionowej 
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przykazaniami”. 
Ale wciąż jest to mała zaledwie cząstka Narodu. Większość pozostaje 

bierną, zatroskaną codziennymi sprawami, nieufną względem wszelkiego 
„romantyzmu” a szczególnie romantyzmu powstańczego. 

„Co tu porywać się z motyką na słońce! Trzeba być niespełna rozumu, 
żeby marzyć o zwojowaniu trzech największych potencyj świata za pomocą 
sportowców, uzbrojonych w trzy karabiny!”... szydzono w sferach inteli-
gencji. 

Mimo to ruch strzelecki szerzył się. Przed wybuchem Wielkiej Wojny 
liczono strzelców w Małopolsce na 10.000. Za to z pieniędzmi i uzbroje-
niem było źle. W dzień mobilizacji 1914 roku miał Piłsudski w swej kasie 
wszystkiego 36.000 koron i paręset starych „werdli” na składzie. Z tymi za-
sobami wyruszył na zdobycie niepodległości Polski. Wierzył, że koniecz-
ności wojenne, że patriotyzm polski, że zdolność do entuzjazmu i ofiar w 
decydującej chwili – wyrównają wszelkie niedobory... 

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego I-sza kadrowa kom-
pania! składająca się w połowie ze „Strzelców”, w połowie z „Drużynia-
ków”, w liczbie 163 ludzi, mając 100 koron w kasie, 163 karabiny i po 200 
ładunków na człowieka – przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego i roz-

Brygadier Piłsudski w okopie 
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poczęła walkę z wrogiem, panującym nad dwiema trzecimi obszaru naszej 
Ojczyzny. 

12 sierpnia Kielce zostały zajęte przez batalion (500) strzelców i pluton 
ułanów Beliny, lecz w dwa dni potem musieli strzelcy, nie mający wcale 
artylerii, opuścić miasto, ostrzeliwani przez artylerię dywizji Nowikowa. 
Komendanta Piłsudskiego nie było wówczas w Kielcach, gdyż został we-
zwany do Krakowa przez wojskowe władze austriackie. Cofających się 
strzelców spotkał pod Chęcinami, odwrót wstrzymał, pościg rosyjski rozbił 
pod Brzezinami i poprowadził oddział szefa K. Sosnkowskiego, wzmoc-
niony przybyłym z Krzeszowic oddziałem Trojanowskiego dookoła na 
Tumlin w obejście wojsk rosyjskich. Rosjanie uciekli w popłochu i Kielce 
zostały zajęte po raz wtóry już na czas dłuższy. 

Taki był pierwszy błysk wielkiego talentu wojennego Marszałka Piłsud-
skiego. – Podniósł on wiarę, miłość i ufność żołnierza polskiego do swego 
wodza na niesłychane wyżyny, co stało się bezcennym zadatkiem przy-
szłych zwycięstw. 

Według planów Piłsudskiego z chwilą wkroczenia żołnierzy polskich na 
teren Królestwa powinien był powstać w Warszawie tajny Rząd Narodowy, 
jako przedstawiciel niepodległościowych dążeń Polski i polityczny 

Ziemianka Brygadiera Piłsudskiego, Koszyszcze, 1915 
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odpowiednik polskiej siły zbrojnej. Lecz ludzie, którzy się zobowiązali taki 
Rząd zorganizować, nie ośmielili się tego uczynić wobec jaskrawo rusofil-
skich nastrojów Warszawy. Musiał więc Józef Piłsudski wziąć na swoje 
barki nie tylko organizację wojska polskiego i bitewne nim kierownictwo, 
lecz również przedstawicielstwo polityczne kierunku niepodległościowego, 
gdyż ani Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie, ani Komitet Narodowy 
w Paryżu tego hasła nie wywiesiły. Pierwszy uważał, że Polska odrodzić 
się może jedynie w połączeniu z Austrią, drugi, że może istnieć li tylko ja-
ko autonomiczna część Imperium Rosyjskiego. Walczono więc o orienta-
cje. Komendant Piłsudski postawił od razu, jako cel swego udziału w woj-
nie światowej, stworzenie niezwłocznie niezależnego Państwa Polskiego. 
To jego wyraźne stanowisko uczyniło go wielce podejrzanym w oczach au-
striackich i pozbawiło, nie bez udziału polskich intrygantów, dowództwa 
nad całością Legionów. Skupił jednak w dowodzonej przez siebie I bryga-
dzie tyle zdolnych, przedsiębiorczych i szlachetnych jednostek i tchnął w 
nie takiego ducha hartu, godności i miłości Ojczyzny, że ideologia tej Bry-
gady promieniowała zwycięsko na całe polskie społeczeństwo wbrew 
wszelkim przeszkodom i prześladowaniom. Jednocześnie umiejętnym kie-
rownictwem walk na froncie bojowym okrył Józef Piłsudski nową sławą 

Pierwsza dekoracja legionistów krzyżem „Za wierną służbę”, 6 sierpnia 1916 r 
za pozycją nad Stochodem 
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oręż polski. Posunięcia jego cecho-
wały zawsze: oryginalny, niespo-
dziany manewr, niezwykła szybkość 
ruchów, gwałtowność i nieugiętość 
natarcia. Własnym przykładem spo-
kojnego, wytrwałego męstwa wy-
chował typ żołnierza i oficera o wy-
sokich moralnych i militarnych zale-
tach. 

„Przyślijcie nam natychmiast dla 
wzmocnienia linii bojowej batalion 
strzelców (polskich) albo pułk wę-
gierski albo dywizję austriacką...” – 
pisali do dowództwa frontu genera-
łowie niemieccy. 

„Pięć miesięcy krwawej i cięż-
kiej pracy dały nam sławę pierwszo-
rzędnego wojska! – zwraca się Pił-
sudski z dumą do żołnierzy w roz-
kazie z 3 stycznia 1915 r. „Rok mi-
nął. Wyrobił się z was ten typ żoł-

nierza, jakiego nie znała dotąd Polska. Nie brawura, nie błyskotka żołnier-
ska stanowi najistotniejszą naszą cechę, lecz ten przedziwny spokój – i 
równowaga w pracy, bez względu na przeciwności!” – powtarza w rozkazie 
pod Ożarowem (6 sierpnia 1915 r.). 

„Czy po nas pozostanie jedynie „krótki płacz kobiecy i długie, nocne 
rodaków rozmowy – pokaże przyszłość. My obecnie mamy do obrony 
skarb, któryśmy bezsprzecznie zdobyli. W ciężkich walkach, krwawe mi 
ofiarami żołnierze wszystkich brygad wyrwali nienawistnym losom to, 
czegośmy nie mieli jeszcze, wychodząc na wojnę – honor żołnierza pol-
skiego!” – mówi w rozkazie z 6 czerwca 1916 r. 

„Panowie, ja w twarzach żołnierzy nie widziałem smutku, nie słyszałem 
jęku! Widziałem triumf i dumę, że są żołnierzami polskimi, że krew prze-
lewają i tem swej służby żołnierskiej dowodzą!...” – opowiada w artykule 
„O wartości żołnierza Legjonów”. 

Pół roku prawie ani żołnierze, ani oficerowie legionowi nie brali żołdu, 
nie mieli mundurów, obuwia, taborów, namiotów; cierpieli głód, chłód, nę-
dzę ostateczną... Znosili wszystko wesoło i bohatersko, bo „Komendant za-
kazował, a on wie, co robi!” 

Komendant w reducie Piłsudskie-
go pod Polską Górą (Kościuchów-
ka, 1916) 
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Austriacy uważali to za bunt i w końcu zmusili brygadę do przyjęcia 
pieniędzy. Ta dość poważna suma została cała zużyta na werbunek i uzbro-
jenie nowych oddziałów oraz na robotę polityczną. Następnie postanowio-
no, że każdy oficer bez względu na szarżę, będzie pobierał 100 kor. mie-
sięcznie a reszta pójdzie na robotę polityczną. Sam Komendant dzielił z 
żołnierzami dolę i niedolę, wnikał w każdy szczegół ich życia, kochał żoł-
nierzy a ci odpłacali mu fanatyczną miłością. Jadał z oficerskiej menaży, 
przebywał zawsze na froncie w pobliżu pierwszej linii okopów. Pod La-
skami był kontuzjowany w głowę odłamkiem szrapnela. Pod Kołkami (Ko-
szyszcze) oficer rosyjski, wzięty do niewoli i wprowadzony do ziemianki 
Komendanta, nie chciał zeznawać, gdyż nie wierzył że go bada Piłsudski, 
że wódz Legionów mieszka w tej ciemnej, ciasnej norze, uszkodzonej po-
ważnie działowym pociskiem. W chwilach decydujących, w miejscach 
szczególnie zagrożonych pojawienie się Komendanta wywoływało zapał i 
budziło niezwyciężoną energię – zupełnie wyczerpani odzyskiwali siły, 
zrozpaczeni zaczynali znów wierzyć... Wątły „dłubinosek” w rękach Ko-
mendanta stawał się „żelaznym żołnierzem”, który zadziwiał nawet do-
świadczonych w wielkiej wojnie cudzoziemskich oficerów. 

Uroczyste powitanie Komendanta na Wawelu 5 listopada 1916 
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Ale Legionów była mała garść. Większość narodu, szczególniej w 
pierwszym okresie Wielkiej Wojny, jakby oszołomiona szalejącą dookoła 
burzą, pozostawała dalej w niewolniczej bierności i zalęknieniu. Aby ją z 
odrętwienia wyrwać, pociągnąć do działania, rozpłomienić możliwością 
zdobycia wolności, wysłał Piłsudski już w listopadzie 1914 roku z Jakubo-
wic Błotnych dwudziestu kilku doświadczonych oficerów legjonowych w 
rozmaite strony Polski z instrukcjami politycznymi. Pod pozorem werbun-
ku stworzyli oni szeroką, tajną organizację, która stała się zaczątkiem 
sławnej w następstwie POW (Polskiej Organizacji Wojskowej). 

Wojna tymczasem rozwijała się tak, jak o tym marzył niegdyś Marsza-
łek Piłsudski, kiedy w lutym 1914 roku powiedział w Paryżu po odczycie 
w Towarzystwie Geograficznym, że „najszczęśliwszym dla nas wypadkiem 
będzie, jeżeli Rosję pobiją Niemcy a Niemców – Francja!” Pierwsza poło-
wa życzenia dokonała się: Niemcy pobiły Rosję! – W 1916 r. w granicach 
Polski nie było już Moskali. Wtedy Komendant powiedział najbardziej za-
ufanym: 

„Na obszarach naszej Ojczyzny mamy obecnie już dwóch tylko zabor-
ców – czas zwrócić się przeciwko nim!” 
 

Przyjazd Komendanta do Warszawy 12 grudnia 1916 
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Józef Mączka∗ 

LEGIONY 
Starych ojców naszych szlakiem 
Przez krew idziem ku wolności, 
Z dawną pieśnią, z dawnym znakiem, 
My – żołnierze sercem prości, 
Silni wiarą i nadzieją, 
Że tam kędyś świty dnieją. 

Zawołały ku nam z dala 
Starych haseł złote dzwony, 
Zaszumiała kłosów fala, 
Wiatr z dalekiej powiał strony. 
I na złotym grał nam rogu 
Pieśń o sławie i o wrogu. 

Zamarzyły się nam czyny 
Spod Grochowa, Ostrołęki, 
Krwawych ojców – krwawe syny, 
zapragnęlim świeżej męki. 
W przełomowej dziejów chwili, 
Którą w snach my wymodlili. 

Starych ojców naszych szlakiem 
Przez krew idziem w jutra wschody, 
Z dawną pieśnią, z dawnym znakiem, 
Na śmiertelne idziem gody, 
By z krwi naszej życie wzięła 
Ta – c o  j e s z c z e  n i e  z g i n ę ł a. 

 
W materiale wykorzystano tekst Wacława Sieroszewskiego, drzeworyty 
Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Michała Byliny, wiersz Józefa Andrzeja 
Teslara oraz zdjęcia Jana Bułhaka. Całość opracował Janusz Szuba. 

                                                        
∗ Józef MĄCZKA (1888-1918) – Poeta. Walczył w II Brygadzie, pod Kaniowem. 
Po ucieczce z niewoli niemieckiej działał w POW. W 1918 na Kubaniu w formacji 
gen. L. Żeligowskiego, zmarł na cholerę w drodze do kraju, wysłany z misją woj-
skową. Ogłaszał w prasie wiersze o charakterze patriotyczno-żołnierskim. Część z 
nich została zebrana w tomie Starym szlakiem (1917). 
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Lublin w hołdzie wskrzesicielowi Polski Niepodległej 
Od pana Zygmunta Wosia otrzymaliśmy zdjęcie lubelskiego pomnika 

marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Na pomniku są wyryte słowa tego wielkiego Polaka: 
„Każdy Obywatel powinien uczciwie pracować dla Kraju z samego 
poczucia obowiązku, nie oglądać się na przywileje i nagrody” 

Jakże są nadal, te mądre i patriotyczne słowa niezapomnianego wodza 
Legionów, aktualne dla nas Polaków, o czym winniśmy pamiętać w 67 
rocznicę Jego śmierci (12.05.1935 r). Wieczna Mu chwała i pamięć 
naszego narodu. 


