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W bój nas wiedziesz na koniku,  

Panie Komendancie!  

Gęsto kule w skroń  całują,   

Krwawe pole dymi;   

Idą chłopcy, pośpiewują,   

Bo Komendant z nimi! (…) 
 

Kędy w przestrzeń wzrok się wzbija  

Tam mogiła polna,  

Lecz dziś, Polsko, Tyś niczyja,  

Tylko nasza! wolna!  

Hej, wy groby, życiem żyzne,  

Do apelu stańcie,  

Bóg Ci zapłać za Ojczyznę,  

Panie Komendancie. 
Artur Oppman (Or-Ot) „Piosenka o Komendancie” 
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W tym roku przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, 

dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że rok 2017 będzie 

Rokiem Józefa Piłsudskiego. 
 

W powszechnym odbiorze Józef Piłsudski to przede 

wszystkim twórca Legionów, architekt niepodległości 

i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej. Dziś już 

niewielu pamięta, że Marszałek nazywany był przez 

większość obywateli II Rzeczypospolitej Dziadkiem. 

Może warto spojrzeć na tę postać inaczej, bez patosu i wielkich słów. To był też 

zwykły człowiek z zaletami i wadami.  

Urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie pod Wilnem. Do 10. roku życia uczył się w domu, dzięki 

czemu opanował podstawy języka niemieckiego i francuskiego. Kolejne 8 lat spędził w rosyjskim 

gimnazjum w Wilnie. Trzy razy w ciągu nauki karany był aresztem szkolnym za rozmowę po polsku 

i nieoddanie honorów na ulicy generałowi gubernatorowi i dyrektorowi gimnazjum. Do jego ulubionych 

lektur należała „Trylogia” Henryka Sienkiewicza. 

W 1885 r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. Z powodu 

udziału w studenckich rozruchach po roku nauki został jednak usunięty uczelni. Za 

zaangażowanie w działalność wileńskich socjalistów w marcu 1887 r. został 

aresztowany i pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra 

II zesłany na pięć lat na Syberię. Po powrocie z zesłania Piłsudski wstąpił do Polskiej Partii 

Socjalistycznej (PPS). Sześć lat później został ponownie aresztowany przez władze rosyjskie i trafił do 

więzienia w Cytadeli Warszawskiej. Przeniesiony do szpitala w Petersburgu (w więzieniu symulował 

obłęd) uciekł stamtąd przy pomocy jednego z lekarzy.  

Mimo problemów z policją Piłsudski nie ustawał w wysiłkach stworzenia 

polskiego wojska. W roku 1910 w zaborze austriackim udało się powołać do 

życia dwie legalnie działające, prowadzące ćwiczenia i wykłady z dziedzin 

wojskowości, organizacje – „Związek Strzelecki” we Lwowie oraz 

„Towarzystwo Strzeleckie” w Krakowie. W roku 1912 Piłsudski został 

Komendantem Głównym Związków Strzeleckich. W chwili wybuchu I wojny 

światowej stanął na czele dobrze wyszkolonych oddziałów, z którymi wkroczył do Królestwa Polskiego, 

gdzie zajął opuszczony przez Rosjan pas ziemi przygranicznej. Stworzył Legiony Polskie i osobiście 

dowodził ich I Brygadą, w konspiracji powołał do życia Polską Organizację Wojskową (POW).  

Kiedy w roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom,  

Piłsudskiego aresztowano i osadzono w więzieniu w Magdeburgu. W listopadzie 1918 r. 

zwolniony z więzienia Piłsudski przybywa do Warszawy. 22 listopada otrzymał funkcję Tymczasowego 

Naczelnika Państwa. Skupił się na obronie odzyskanej przez Polskę niepodległości. W latach 1919 - 1921 

toczył wojnę z Rosją sowiecką. W trakcie tej kampanii armia ofiarowała Piłsudskiemu buławę 

Pierwszego Marszałka Polski. 

W roku 1923 Piłsudski wycofał się jednak z czynnego życia 

politycznego. Zamieszkał w Sulejówku pod Warszawą. 12 maja 1926 r. na 

czele wiernych sobie oddziałów Marszałek wkroczył do Warszawy i po 

trzydniowych walkach zmusił rząd i prezydenta do ustąpienia. Kolejne lata 

jego życia to przede wszystkim walka z oponentami politycznymi (nie 

zawsze odbywająca się z poszanowaniem zasad demokratycznych), 

wzmacnianie pozycji politycznej, a także nieustanne zmagania 

z pogarszającym się stanem zdrowia.  

Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 r. zaskoczyła cały naród. Do niemal 

ostatniej chwili ukrywał on nieuleczalną chorobę – raka wątroby. Jego pogrzeb stał się 

ogromną manifestacją narodową oddającą hołd zmarłemu Marszałkowi. Został 

pochowany na Wawelu, serce zaś, zgodnie z jego ostatnią wolą, spoczęło w grobie 

matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.  

Marszałek Józef Piłsudski był człowiekiem wielkiego formatu, znakomitym 

politykiem, wybitnym strategiem. Pozostawił ogromną liczbę przemówień i powiedzeń. 

Niektóre z nich – np.: „W Polsce wszyscy krzyczą, iż mają rację”, „Słabość ma zawsze 

jedną konsekwencję – zamiłowanie do wielkich słów bez treści” – są nadal aktualne. 
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Arcydzieła malarstwa 
 

Obok obrazów Jana Matejki twórczość rodu 

Kossaków kształtowała narodową wyobraźnię. 

Wydarzenia historyczne do dziś mają w zbiorowej 

świadomości wygląd scen z ich obrazów. Wszystko 

zaczęło się od Juliusza Kossaka. Uważany za 

twórcę polskiego malarstwa batalistycznego, 

mistrza techniki akwarelowej. Jego misję malarską postanowili kontynuować jego 

syn Wojciech, a następnie także wnuk Jerzy. Stworzyli oni malarską dynastię. 

Generał Sowiński oparty o armatnią lufę, żołnierze spod Olszynki Grochowskiej oddający salwę 

w okrytym śniegiem okopie, Piłsudski siedzący na Kasztance na skraju lasu. Wszystkie te obrazy utrwalił 

w narodowej świadomości Wojciech Kossak. Twórczość malarza przepełniona była patriotyzmem. Do 

jego najważniejszych dzieł należy, namalowana razem z grupą artystów pod kierownictwem Jana Styki, 

„Panorama Racławicka”. 

                                                                             
 

W 1928 roku Wojciech Kossak namalował 

reprezentacyjny portret konny Józefa Piłsudskiego. Na 

pierwszym planie, wśród bujnych i pokrytych kwiatami łąk, 

widzimy Marszałka, który siedzi dumnie na swym ukochanym 

koniu – Kasztance. Artysta ukazał przywódcę w taki sposób, 

że zupełnie góruje on nad wszystkimi elementami, które 

można dostrzec na płótnie. Dopiero bardziej uważne 

spojrzenie na dzieło Kossaka pozwala odkryć, iż w tle z lasów 

wyłaniają się oddziały polskiej armii. Część żołnierzy 

maszeruje, trzymając broń na ramionach, niektórzy poruszają 

się konno. Tryumfalna poza wodza pozwala sądzić, iż 

powracają oni ze zwycięskiej wyprawy. Marszałek Piłsudski 

z podniesioną głową patrzy przed siebie, ku lepszej 

przyszłości. Ubrany jest w wojskowy mundur. Dramatyzmu 

całej scenie dodają sunące po niebie ciemne chmury. Tło oraz 

inne postacie zostały przedstawione w nieco uproszczony 

sposób za pomocą barwnych plam. Najdokładniej 

odwzorowana została postać wodza. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

*** 

Zagadka pani Izy  
 

 

Na obozie harcerskim kucharz gotuje zupę w dwóch kotłach. W pierwszym 

było 20 litrów zupy. Cześć zupy przelano do drugiego garnka, tak aby w obu było 

po 12 litrów. Ile litrów zupy było w drugim garnku na początku gotowania? 

                                        A) 4                       B) 5                      C) 7 
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Bitwa Warszawska 1920  
 

W roku 1918 – po 123 latach niewoli – Polska odzyskuje 

niepodległość. Młode państwo już na samym początku swojego istnienia 

musi stoczyć wojnę z bolszewicką Rosją o swój byt. Początek działań 

wojennych był obiecujący, w maju 1920 roku Wojsko Polskie zdobyło 

Kijów.  Bolszewicy nie pogodzili się ze stratą miasta i bardzo szybko je 

odzyskali. Polacy zostali zmuszeni do odwrotu. Wojsko Polskie  wycofało 

się pod Warszawę. Wydawało się, że stolica zostanie zdobyta. Kiedy Armia 

Czerwona zbierała siły do  szturmu na Warszawę, dowództwo polskie 

przygotowało wojsko do decydującej bitwy. Bitwa Warszawska rozpoczęła 

się 13 sierpnia bojem o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk 

do rąk. Najcięższe walki toczą się  15  sierpnia. Ostatecznie polscy żołnierze, pomimo  wielkich strat, 

utrzymali Radzymin. Przełom w bitwie nastąpił 16 sierpnia 

dzięki działaniom marszałka Józefa Piłsudskiego. Dowodzona 

przez niego grupa manewrowa zadała ostateczny cios  

bolszewikom i ocaliła Warszawę. Bitwa Warszawska, nazywana 

też Cudem nad Wisłą, jest wielkim zwycięstwem narodu 

polskiego, który w trudnych chwilach potrafił się zjednoczyć 

i walczył  razem  o wolność.  Zwycięstwo było możliwe  dzięki 

zgodnej współpracy wszystkich  dowódców,  którzy w  trudnym 

czasie  dla ojczyzny potrafili schować urazy  i osobiste niechęci.  

Bitwa Warszawska została uznana za jedną z przełomowych bitew w dziejach świata. 

Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała pochód rewolucji komunistycznej  

do Europy. 
Opracował Ireneusz Romańczuk 

 

 

 

 

*** 
 

Biblioteka poleca… 
 

Alicja niedawno przeprowadziła się do Warszawy. Nowa szkoła, nowi 

koledzy… Przyjechała z niezbyt dobrymi doświadczeniami i jest bardzo nieufna. 

Nie bez powodu. Alicja jest INNA. Co to znaczy? Ma inny kolor skóry. Przez 

chłopaka z podwórka od razu zostaje „odpowiednio” nazwana.  Słowo „Dzika”, bo 

tak krzyknął na jej widok, nie przeraża jej, ale jest świadoma, że od tej pory mało 

kto będzie mówił o niej używając imienia. Alicja trafia do klasy Rafała. Chłopak, 

oburzony zachowaniem kolegów, próbuje się z nią zakolegować. Dziewczyna nie 

ma problemów z nauką, świetnie mówi po angielsku, a przy tym jest jeszcze bardzo 

ładna i to również robi na Rafale wrażenie. Po pewnym czasie okazuje się, że nie 

tylko blisko siebie mieszkają, ale mają również wspólne zainteresowania. 

Zainteresowania te sprawią, że wejdą w drogę międzynarodowej szajce 

przemycającej chronione zwierzęta. Alicja zostanie porwana. A wszystko to w scenerii Saskiej Kępy 

i ogródków działkowych przy Alei Waszyngtona.  Czy wszystko dobrze się skończy? Czy Rafał pozna 

tajemnicę swojego ojca i zrozumie, dlaczego nie pozwala mu spotykać się z dziewczyną?...  

Książka pełna jest burzliwych wydarzeń, a wszystko opisane z wielkim poczuciem humoru. Mimo iż 

napisana 10 lat temu, jest bardzo aktualna. Kiedy popatrzymy na nią poprzez pryzmat obecnych 

wydarzeń w Europie i w Polsce, okaże się, że w ogóle nie straciła na aktualności. 

Polecam i przypominam, że jej autorka – Małgorzata Karolina Piekarska – jest Wam doskonale 

znana. Jej książki „Klasa pani Czajki’ i „Loteria” również od lat cieszą się wielką popularnością. 
Opracowała Joanna Brandys 
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