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LOSY PISARZY POLSKICH PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ 
  

Wstęp 
 

Wybuch I wojny światowej był z dawna 

oczekiwanym momentem dziejowym, z którym cały 

naród wiązał nadzieje na odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. Wybicia się na niepodległość oczekiwali 

w szczególności polscy pisarze, bez względu na to, 

z którego zaboru się wywodzili i jaki był ich stosunek do 

państw zaborczych, jak też w jakim byli wieku i z którą 
epoką literacką zwykliśmy ich łączyć. Przyjrzyjmy się 
zatem wybranym twórcom reprezentującym w 1914 r. 

pokolenie najstarsze – pozytywistyczne, młodopolanom – 

generalnie – w średnim wieku oraz pisarzom wówczas 

najmłodszym, których kariera literacka rozwinie się 
w okresie międzywojennym. 

Przypomnijmy, że wybuchu Wielkiej Wojny nie 

doczekali m.in.: Maria Konopnicka (zmarła w 1910 r. we 

Lwowie), Eliza Orzeszkowa (zmarła w 1910 r. 

w Grodnie) i Bolesław Prus (zmarł w 1912 r. 

w Warszawie). 

 

Henryk Sienkiewicz 
pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla (1905) 

W 1914 r. miał 68 lat 
 

Po napisaniu powieści historycznej Legiony, pisarz 

„wybrał się na tygodniowy odpoczynek do Oblęgorka, 

gdzie (…) najnieoczekiwaniej zaskoczył do wybuch 

wojny. Co gorsza, zaciszna i na uboczu leżąca wioska 

znalazła się w jej zasięgu, (…) Kielce bowiem miały 

dwukrotnie przechodzić z rąk do rąk. W Oblęgorku 

pojawił się patrol ułanów-legionistów z hołdem dla 

autora Potopu, bardzo zresztą kłopotliwym na wypadek 

zluzowania gości spod Piłsudskiego przez Kozaków. 

Sienkiewiczowi nie pozostawało nic innego, jak 

opuszczenie terenu działań wojennych, wyjechał więc do 

Krakowa, gdzie trafił nie najlepiej, jak dowodzi nieco 

późniejsza jego relacja”
1
. 

Niespokojne tygodnie krakowskie były jednak tylko 

wstępem do niewiele lepszych wiedeńskich. „Ewakuacja 

Krakowa, któremu poczęła grozić zbliżająca się 
ofensywa rosyjska, sprawiła iż zmęczony i chory 

Sienkiewicz po dwudziestosiedmiogodzinnej podróży 

                                                           
1
 „W pierwszych dniach wojny przybyłem wraz z rodziną 

do Krakowa, gdzie pozostaliśmy przez kilka tygodni. Były to 

czasy ciężkiego niepokoju. Troska o kraj i dzieci nie pozwoliła 

mi sypiać. Często po kilka nocy z rzędu nie mogłem zamknąć 
oczu, więc, jak to zwykle czyni w takich razach, próbowałem 

czytać od wieczora do ranka. 

Lecz i to nie prowadziło do niczego. Brałem książkę za 

książką, powieść za powieścią – i odrzucałem jedną po drugiej. 

Myśl moja była tak dalece zajęta czym innym, że nie 

rozumiałem, co czytałem. Wobec wielkości wypadków jakieś 
zagadnienia psychologiczne lub dramaty uczuciowe wydawały 

mi się czymś marnym i błahym, że wprost nie mogłem pojąć, 
dlaczego zajmowały mnie poprzednio”. (J. Krzyżanowski, 

Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1981, s. 212). 

znalazł się w stolicy monarchii. Przybywszy 17 września 

do Wiednia przekonał się, że wpadł z deszczu pod rynnę 
i że uniknąwszy kłopotów z żandarmerią rosyjską mógł 

mieć je z austriacką. Chodziło o sławną odezwę 
naczelnego wodza armii rosyjskich, wielkiego księcia 

Mikołaja Mikołajewicza, z 14 sierpnia, zwróconą do 

narodu polskiego, wspominając Grunwald i  »krzyż, 
godło męki i zmartwychwstania narodów«, mówiącą o 

wojnie, która unicestwi granice  »rozcinające na części 

naród polski«, zapowiadającą wreszcie mgliście 

wyzwolenie po zwycięstwie Rosji nad państwami 

centralnymi, Niemcami i Austro-Węgrami. Deklaracja ta 

wzbudziła entuzjazm w Królestwie i wywołała duże 

wrażenie w Galicji. W Królestwie na gruncie jej stanęły 

stronnictwa, z którymi Sienkiewicz związany był do roku 

1906, i w kołach tych wyrządzono mu niedźwiedzią 
przysługę, raz bowiem jeszcze eksploatując jego 

autorytet puszczano pod jego nazwiskiem deklarację 
polityczną wymierzoną przeciw państwom centralnym, 

a skierowaną do Koła Polskiego w Wiedniu. Sienkiewicz 

dowiedział się o tym z prasy francuskiej i 3 października 

za radą przyjaciół, którzy ułatwili mu opuszczenie 

Wiednia, wybrał się do Szwajcarii. Krok ten był 

uzasadniony, psychoza bowiem wojenna, która 

opanowała władze austriackie, wietrzące wszędzie zdradę 
i wrogów, a niemające zdecydowanego programu w 

sprawie polskiej, mogła mieć dla pisarza niewesołe 

następstwa. 

Przebieg całej tej sprawy wiernie przedstawia 

pamiętnik Alfreda Wysockiego, Sprzed pół wieku (1956), 

źródło o tyle wiarygodne, iż autor, urzędnik w biurze 

premiera [Austrii], sam załatwiał pisarzowi przepustkę. 
 »Właściciel dóbr« Sienkiewicz, jak głosiła przepustka, 

którą mu wystawiono, był poddanym rosyjskim, musiał 

więc meldować się w policji; ponadto bez zezwolenia 

urzędu nadzoru wojennego nie mógł z Austrii wyjechać. 
Wysocki, sam z zamiłowań literat, gdy przyjaciele 

pisarza zwrócili się do niego o pomoc, poradził 

Sienkiewiczowi, by postarał się o świadectwo lekarskie 

zalecające mu pobyt w Szwajcarii i, co więcej, uzyskał 

zgodę premiera na ten wyjazd pisarza. Dzięki temu po 

paru tygodniach kosztownego pobytu w najdroższym 

hotelu wiedeńskim podejrzany przybysz z Królestwa 

znalazł się w kraju neutralnym, (…) wreszcie 

otwierającym pole do działalności bądź politycznej, bądź 
społecznej.  

Wedle opowiadania Wysockiego, które znajduje 

potwierdzenie w faktach późniejszych  »…na wyjezdnym 

Sienkiewicz rozgadał się na dobre. Mówił że Polacy nie 

powinni się opowiadać ani za, ani przeciw mocarstwom 

walczącym ze sobą. W każdym razie byłoby roztropniej 

poczekać na wyjaśnienie sytuacji, która nie przedstawia 

się tak różowo, jak to widzi prasa wiedeńska, a za nią 
prasa galicyjska«. 

Stanowisko to [neutralne], nieprzewidujące, iż na 

wyjaśnienie sytuacji Polska miała czekać cztery lata, a 

jemu nie było dane go dożyć, Sienkiewicz zajął wnet po  
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przyjeździe do Szwajcarii, gdzie osiadł w Vevey, 

i usiłował się na nim utrzymać do końca życia mimo 

wszelkich trudności i przykrości, które go na obranej 

drodze spotkały”
2
. 

Tymczasem na ziemiach polskich szalała wojna 

niszcząca podzielony kraj i jego ludność. Przy 

współudziale Antoniego Osuchowskiego i Ignacego 

Paderewskiego pisarz zorganizował w Vevey 

Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny 

w Polsce, przesyłający pieniądze, lekarstwa, żywność 
i odzienie do kraju niszczonego przez walczące armie. 

Prezesura w Komitecie Szwajcarskim stanowiła 

ukoronowanie działalności społecznej pisarza, który 

także w przeszłości występował z wieloma inicjatywami 

w sprawach publicznych. 

Pomimo nacisków z różnych stron przy założonej 

postawie neutralności, której stale bronił, pozostał do 

ostatnich chwil swego życia. 

Zmarł w Vevey 15 XI 1916 r. nie doczekawszy 

restytucji Niepodległej. 

Przed śmiercią westchnął: 
– Mój Boże! Nie zobaczę już wolnej Polski!

3
 

 

Aleksander Świętochowski 
pisarz, publicysta, historyk, 

działacz społeczny 
W 1914 r. miał 65 lat 

 

Z chwilą wybuchu wojny ten wybitny publicysta 

pozytywistyczny włączył się natychmiast do działania 

publicznego. „Ponieważ jego najśmielsze pragnienia 

sięgały wówczas zjednoczenia wszystkich ziem polskich 

jako autonomicznej części, sfederowanej z Rosją, 
rozpoczął agitację na rzecz konsolidacji społeczeństwa 

polskiego trzech zaborów. Wystąpił z projektem 

utworzenia ogólnopolskiej reprezentacji dla wspólnego 

kierowania opinią i polityką. (…) 

Fakt, że terenem działań frontu wschodniego stały 

się ziemie polskie skłonił obie walczące strony do gestów 

zjednujących Polaków. 14 sierpnia – jak już wspomniano 

– naczelny wódz armii rosyjskiej, książę Mikołaj 

Mikołajewicz, ogłosił odezwę zapowiadającą 
zjednoczenie Polski  »wolnej pod względem wiary, 

języka i samorządu«. W związku z tą odezwą, której 

pełny tekst został opublikowany w [redagowanym przez 

Świętochowskiego]  »Humaniście Polskim« wraz 

z podobnymi enuncjacjami ze strony państw centralnych, 

Świętochowski wyłożył w artykule Polacy wobec wojny 

(nr 9) racje wyboru strony, zdecydowanie opowiadając 

się za przymierzem z koalicją, [a więc tym samym z 

Rosją]. Związanie się Komisji Sfederowanych 

Stronnictw Niepodległościowych w Galicji z państwami 

centralnymi uważał za błąd. (…) »My sądzimy – 

dowodził – że w warunkach, jakie by powstały po 

rozbiciu Niemiec, wskrzeszenie Polski byłoby 

nieuniknioną koniecznością. Ale przypuśćmy, że na  

                                                           
2
 J. Krzyżanowski, op. cit., 212-214. 

3
 S. Majchrowski, Pan Sienkiewicz, Katowice 1986, s. 352. 

 

deklaracji rosyjskiej można położyć znak zapytania, to 

prusko-austriacka usuwa wszelką wątpliwość – tamta 

obiecuje zjednoczenie Polski, ta nawet nie obiecuje. A w 

tym tkwi rdzeń naszych pragnień, marzeń i starań. 
Osobiście wyznam, że gdyby mi dano do wyboru dwie 

złe alternatywy, wolałbym Polskę całkowicie połączoną 
nawet pod najsroższym despotyzmem niż rozdzieloną 
pod trzema konstytucjami. […] Jeśli koalicja zgniecie 

Prusy – Polska może być, a prawdopodobnie będzie 

wskrzeszona. Jeżeli zwyciężą Niemcy – po raz ostatni 

zabrzmi w historii straszny i nieodwołalny wyrok: Finis 

Poloniae! Wtedy nie będzie dla nas żadnego ratunku, bo 

nie będzie mocy, która by nas wydarła z pazurów 

pruskich«. 

Tak otwarcie sformułowana opinia wywołała 

wielkie poruszenie w prasie; artykuł w całości i 

fragmentach przedrukowywały również pisma 

zakordonowe. 

Świętochowski jako prezes Polskiego Zjednoczenia 

Postępowego uczestniczył w zredagowaniu odezwy do 

Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji w związku 

z wkroczeniem w dniu 6 sierpnia do Kielc pierwszej 

kompanii kadrowej strzelców. Odezwa zawierała 

przestrogi przed daremnym rozlewem krwi polskiej z 

krzywdą sprawy narodowej”
4
. 

Do końca pozostał konsekwentny w swej postawie 

antyniemiecko-austriackiej i prorosyjskiej. Gdy pojawiły 

się ulotki dwóch cesarzy z odezwami zapowiadającymi 

utworzenie państwa polskiego na terenach zajętych przez 

ich armie, pozostawał nieufny przy swych poglądach. 

W artykule Okłamali się sami, rozpoczynający 

numer marcowy „Humanisty” z 1915 r. piętnował „tępą 
głupotę i nikczemność” orientacji „prusofilskiej”, 

natomiast w „austrofilskiej” widział pomyłkę „dusz 

marzycielskich, czystym ogniem patriotyzmu i 

poświęcenia płynącym”, za którą płacą ofiarą krwi. 

W następnym artykule Kilka słów dla zdrowego rozsądku 

zbytecznych wykazywał kłamliwość, jego zdaniem, 

obietnic ze strony państw centralnych.
5
 

Wspominając w wiele lat po wojnie ten czas i swoje 

bezwzględnie antyniemieckie stanowisko, przyznawał, że 

miewał niekiedy obawy o słuszność trwania po stronie 

koalicji, ale nie mógł się zdobyć na zalecanie żadnego 

kompromisu czy sojuszu z „bandytami politycznymi”. 

Potępiając niemiecki imperializm, chciał równocześnie 

chronić swoich czytelników przed upadkiem ducha 

[narodowego]
6
. 

Zajęcie 5 sierpnia 1915 r. Warszawy przez armię 
niemiecką i przesunięcie się następnie linii frontu na 

Litwę i Wołyń pozbawiło Świętochowskiego możliwości 

kontynuowania pracy publicystycznej; uznał za celowe 

usunąć się przejściowo z areny publicznej. 

„Jesienią rozpoczął intensywną pracę nad 

przygotowaniem traktatu o stanie kultury polskiej i jej  

                                                           
4
 M. Brykalska, Aleksander Świętochowski. Biografia, 

Warszawa 1987, t. 2, s. 227-229. 
5
 Ibidem, s. 237. 

6
 Ibidem, s. 241. 
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udziale w kulturze europejskiej. Nie zwątpił w ostateczne 

zwycięstwo koalicji [a więc i Rosji] w wojnie i traktat ten 

miał być dowodem i argumentem uzasadniającym prawo 

narodu polskiego do własnego państwa, przeznaczonym 

dla przyszłej konferencji pokojowej. (…) Wiosną 1916 r. 

rękopis traktatu był gotowy i czekał na okazję druku 

i wykorzystania”
7
. 

Tymczasem sytuacja polityczna na ziemiach 

polskich była bardzo dynamiczna. 12 września 1917 r. 

cesarze Niemiec i Austrii ogłosili patent o władzy 

państwowej przyszłej Polski. Utworzona została Rada 

Regencyjna jako organ naczelny do czasu ustanowienia 

króla lub regenta. Rada powołała Radę Stanu i Radę 
Ministrów. Pierwszym premierem został Jan 

Kucharzewski. Do współpracy włączyła się część tzw. 

pasywistów – dotychczasowych polityków prorosyjskich, 

którzy zajmowali dotąd bierną postawę wobec prób 

wciągnięcia ich do współpracy z okupacyjnymi władzami 

niemieckimi i austriackimi. Świętochowski – jak 

widzimy – przez trzy lata zachował stanowisko 

nieprzejednanie antyniemieckie i antyaustriackie. 

Wreszcie nadszedł listopad 1918 r. 

Działalność publiczną w pierwszych dniach 

niepodległości rozpoczął Świętochowski od bieżącej 

publicystyki politycznej. Wskazywał najważniejsze 

zadania stojące przed scalającym się państwem, nie 

ukrywał też krytyki dotychczasowej działalności 

politycznej Piłsudskiego. Postawa ta spotkała się z 

powszechnym oburzeniem. Wytykano Świętochowskie-

mu, że kiedy Piłsudski zmagając się z przeciwnościami 

przymusowego sojuszu z Austrią i Niemcami, 

organizował walkę o niepodległość, on na znak protestu 

przez cały ten czas milczał. 

 

Wacław Sieroszewski 
pisarz, tworzący na pograniczu czterech 

epok: pozytywizmu, Młodej Polski, 
dwudziestolecia międzywojennego oraz 

współczesności, zesłaniec na Syberię, 
działacz niepodległościowy 

W 1914 r. miał 56 lat 
 

Do Krakowa przybył Sieroszewski w czerwcu 1914 

r. Podczas mobilizacji stawił się w mundurze strzeleckim 

na Oleandrach. Pełnił służbę frontową w drugiej 

kompanii kadrowej jako piechur 1 pułku, a następnie ułan 

i wachmistrz oddziału Władysława Beliny-

Prażmowskiego. Wziął udział w wielu bitwach, walkach 

pozycyjnych nad Nidą, kampanii wołyńskiej nad 

Stochodem i Styrem. W roku następnym oddał się pracy 

politycznej i prowadził akcję odczytową w licznych 

miejscowościach. Opracował wtedy pierwszą wersję 
broszury o uwielbianym komendancie i bliskim 

przyjacielu, Józefie Piłsudskim (Piotrków 1915), 

kilkakrotnie potem wznawianą i uzupełnianą. Napisał też 
opowiadanie legionowe Żołnierz, który nie ma ojczyzny 

(„Sprawa Pol.” 1916 nr 9). Bronił niepodległości Polski  

                                                           
7
 Ibidem, s. 246. 

 

na lozańskim kongresie ludów uciśnionych przez Rosję 
(1916). Z pisanego cyklu powieściowego Ku wolności 

ukazały się dwie części: W szponach (Lwów 1918), 

której bohaterem jest chłopiec więziony za 

organizowanie nielegalnego szkolnictwa polskiego, i 

Łańcuchy (Lwów 1919), przedstawiająca zsyłkę grupy 

więźniów na Syberię i dyskusje w ich gronie na temat 

aktualnych spraw politycznych i ideowych. Dołączyła do 

tego powieść Topiel (Warszawa 1921) o życiu rodziny 

polskiej w głębi Rosji, zakończona epizodem wojennym, 

w którym dwóch braci walczy po przeciwnych stronach. 

W marcu 1918 r. został aresztowany przez władze 

niemieckie. Zdołał się jednak wymknąć i dotarł do 

Lublina. W listopadzie 1918 r. wszedł w skład Rządu 

Tymczasowego jako minister propagandy; 19 listopada 

oddał się do dyspozycji Piłsudskiego. 

 

Stefan Żeromski 
pisarz, publicysta, dramaturg 

W 1914 r. miał 50 lat 
 

Wybuch wojny zastał Żeromskiego w Wyżnich 

Hagach, małej wiosce po południowej stronie Tatr. Pisarz 

przebywał tam ze swą nową rodzinną: córką Moniką, 
Anną i zapewne z matką Anny, Marią Zawadzką. 
W Wyżnich Hagach pisarz ukończył pracę nad powieścią 
Zamieć. Z trudem przedostał się wraz z rodziną do 

Zakopanego. Spędziwszy tam około tygodnia, pozostawił 

najbliższych i tzw. „rzemiennym dyszlem” 29 lub 30 

sierpnia wybrał się do Krakowa. Krótko po przyjeździe 

stawił się u komendanta Piłsudskiego, a ten polecił mu 

jechać do Kielc. 

Pod koniec sierpnia krakowskie gazety donosiły 

o zwycięstwach wojsk austriackich, w szczególności o 

wyzwalaniu kolejnych miast Kielecczyzny. Na przełomie 

sierpnia i września uruchomiona została komunikacja 

autobusowa pomiędzy Krakowem a niedawno 

wyzwolonymi Kielcami. Podróż do Kielc miała dla 

pisarza charakter nie tylko sentymentalny (Żeromski nie 

był w Królestwie od 1908 r.), ale i propagandowo-

polityczny. W najbliższych dniach planowane było 

złożenie przysięgi przez stacjonujące w Kielcach 

oddziały legionowe.  Udział w tej uroczystości autora 

Popiołów miał podnieść jej rangę i znaczenie. Pisarz w 

nocy z 4 na 5 września wyjechał do Kielc, ale koło 

Michałowic, 11 km od Krakowa, zepsuł się samochód 

i mimo rozmaitych starań musiał zawrócić. 
W październiku 1914 r. pisarz wstąpił do Legionów. 

Otrzymał stopień urzędnika wojskowego „w randze 

oficera Legionu XI rangi” i został przydzielony do 

Departamentu Wojskowego NKN. 25 października 

wymeldował się w komendzie placu polskich legionów 

z zamiarem wyjazdu do Piotrkowa. 

I ta próba wyjazdu zakończyła się niepowodzeniem. 

W Szczakowej pociąg stał długo, następnie 

zakomunikowano podróżującym, że na 24 godziny ruch 

pociągów jest wstrzymany. Żeromski i inni towarzysze 

podróży podjęli decyzję o powrocie do Krakowa. 
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Stamtąd ostatecznie udał się do Zakopanego, gdzie 

przebywał do czerwca 1918 r. 

W lutym 1915 r. wstąpił Żeromski do Narodowego 

Komitetu Zakopiańskiego. NKZ był oddziałem 

terenowym Naczelnego Komitetu Narodowego. NKN 

został powołany do życia w Krakowie 16 VIII 1914 r. na 

mocy uchwały Koła Polskiego  w parlamencie Austro-

Węgier. Był oficjalnie działającą w strukturach 

państwowych i wojskowych władz austriackich 

organizacją stanowiącą polityczną nadbudówkę nad 

tworzonymi wówczas Legionami Polskimi. 

Nie ulega wątpliwości, że Żeromski wstąpił do NKZ 

pod wpływem okoliczności zewnętrznych. W styczniu 

1915 r. podjęto próbę usunięcia z Zakopanego obywateli 

(„poddanych”) rosyjskich i skierowania ich do obozu 

internowania w Tyrolu. Odnośne zarządzenie starosty 

nowotarskiego zostało co prawda uchylone, ale Polacy z 

Kongresówki mogli pozostać w Zakopanem pod 

warunkiem, że wykażą się lojalnością wobec państwa 

austriackiego. Dla Żeromskiego praca w NKZ miała być 
takim dowodem lojalności, a że linia polityczna NKN mu 

nie odpowiadała, zajął się organizowaniem działalności 

gospodarczej w ramach Sekcji Gospodarczej NKZ. Pisarz 

był jej przewodniczącym. 

W 1915 r. usiłował także wraz z Kasprowiczem 

utworzyć ponadpartyjną organizację niepodległościową. 
„Wspólnie z Janem Kasprowiczem wytworzyliśmy 

wówczas tajną organizację, która postawiwszy sobie za 

ideał niepodległość ojczyzny i zjednoczenie wszystkich 

ziem polskich, łączyła dość znaczny zastęp ludzi” – 

wspominał tamte dni Stefan Żeromski. – „Na tajnych 

naszych schadzkach zasiadał endek obok zakonnika 

dominikanina, pepesowiec i szermierz idei Legionów 

obok najżarliwszych endeków, konserwatywny hrabia i 

radykalny student… Ta demokratyczna organizacja 

„sprawnie, owocnie i pożytecznie pracowała dopóki nie 

została wytropiona przez szpiegów, zadenuncjowana do 

Armee-Ober-Kommando i poddana rozmaitym 

represjom, które doprowadziły do jej unicestwienia”
8
. 

W 1916 r. przez kilka miesięcy w zastępstwie pełnił 

także funkcję sekretarza NKZ. 

Na przełomie 1915 i 1916 r. Żeromscy żyli 

w biedzie. 

Wiosną 1918 r. było już wiadomo, że dla chorego 

Adama, jedynego syna Żeromskiego, nie ma ratunku, że 

proces gruźliczy przekształcił się w galopujące suchoty. 

W połowie czerwca – za radą lekarzy – Żeromski 

przewiózł syna do Nałęczowa. Tutaj 30 lipca Adam 

Żeromski zmarł i został pochowany. Po śmierci syna 

pisarz powrócił pod Giewont. 

31 października 1918 r., po rozbrojeniu wojsk 

i żandarmerii austriackiej władza w Zakopanem została 

przejęta przez polskich oficerów dowodzonych przez por. 

Mariana Bolesławicza i dra Gustawa Nowotnego. 

Polityczną władzę objęła Organizacja Narodowa, która 

po dokooptowaniu przedstawicieli lewicy przekształciła  

                                                           
8
 B. Wachowicz, Czas nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza, 

Warszawa 1989, s. 298. 

 

się w polską Radę Narodową. Na jej czele stanął Stefan 

Żeromski. Przez kilkanaście dni Zakopane i okolice były 

zarządzane przez lokalne czynniki, dysponujące pełnią 
władzy administracyjnej, politycznej i wojskowej. Okres 

ten nazywa się „Rzecząpospolitą Zakopiańską”, choć 
nazwa taka nigdy nie była oficjalnie używana w czasie, 

gdy samorząd zakopiański działał jako jedyna polska 

władza w tym terenie
9
. Żeromski został w tym czasie 

wybrany przewodniczącym Rady Narodowej i pełnił 

funkcję „prezydenta Rzeczypospolitej Zakopiańskiej”. 

 

Jan Kasprowicz 
poeta, dramaturg, krytyk literacki, tłumacz 

W 1914 r. miał  54 lata 

 

Wojna zastał Kasprowicza w Poroninie w trakcie 

pracy nad Księgą ubogich (Lwów 1916). W pierwszych 

dniach sierpnia 1914 r. Kasprowicz interweniował w 

sprawie Lenina, aresztowanego jako poddanego 

rosyjskiego i więzionego w Nowym Targu. Ponieważ w 

akcji tej brało udział kilka osób, trudno stwierdzić, o ile 

właśnie Kasprowicz przyczynił się do zwolnienia Lenina 

z aresztu – jednak wiele poszlak wskazuje na to, że 

odegrał tu rolę bardzo istotną. Pierwszy rok wojny 

Kasprowicz spędził w Poroninie, oddzielony od Lwowa 

linią frontu. (Jesienią 1914 r. wojskom rosyjskim udało 

się dotrzeć aż pod Nowy Sącz). Pracował w tym czasie 

nad przekładem dzieł Eurypidesa i uczestniczył aktywnie 

w życiu zakopiańskiej kolonii literacko-artystycznej.
10

 

Brał również udział w poczynaniach politycznych, 

wspomnianej już, tajnej organizacji niepodległościowej, 

do której należał m.in. Stefan Żeromski. W 1915 r. poeta 

wydał broszurę Ojcom na chwałę. Przemówienie na 

obchodzie Konstytucji trzeciego maja w Zakopanem. 

2 maja 1915 r. wojska niemieckie przełamały front 

rosyjski pod Gorlicami, co zapoczątkowało wielki odwrót 

armii rosyjskiej z Galicji Wschodniej i Królestwa. 22 

czerwca 1915 r. ofensywa austriacko-niemiecka 

doprowadziła do wyparcia Rosjan ze Lwowa. 

Na początku listopada 1915 r., gdy było już jasne, że 

Lwów został trwale odbity, Kasprowicz powrócił 

z Poronina do stolicy Galicji. Pozostał tam do końca 

wojny, aktywnie uczestnicząc w życiu naukowym 

i organizacyjnym środowiska uniwersyteckiego (od maja 

1918 r. do listopada 1919 r. był prezesem Towarzystwa 

Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych we Lwowie). 

 

Leopold Staff 
poeta, tłumacz i eseista 
W 1914 r. miał 36 lat 

 

„Wybuch wojny zastał Staffa w rodzinnym mieście, 

we Lwowie. Ukończył właśnie pracę nad dramatem 

Południca, przygotowywał nowy tom wierszy pt.  

                                                           
9
 L. Długołęcka-Pinkwart, M. Pinkwart, Zakopane od A do Z, 

Warszawa1994, s. 276. 
10

 R. Loth,  Kasprowicz Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny. 

Wrocław i in. 1966-1967, t. 12 s. 187-188. 
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Szumiąca muszla i zamówiony przez Księgarnię Polską 
B. Połonieckiego przekład Le rouge et le noir Stendhala. 

Zajęcie miasta przez Rosjan, trudna sytuacja polityczna 

uniemożliwiły wówczas publikację utworów, (…) 

tłumaczenie zaś zaginęło bez wieści. 

Zbliżenie się do Lwowa ofensywy wojsk 

austriackich w czerwcu 1915 r. wywołało w kołach 

inteligencji związanej z Narodową Demokracją duże 

zaniepokojenie. Z frontu nadchodziły wiadomości o 

bezwzględnych represjach w stosunku do zwolenników 

orientacji prorosyjskiej, a nawet osób podejrzewanych 

jedynie o sympatie dla Rosjan. Obawiano się też 
możliwości ogłoszenia przez powracające władze 

austriackie mobilizacji do wojska. Toteż niektórzy z 

działaczy endecji rozwinęli wręcz propagandę za 

opuszczeniem miasta przez mężczyzn w wieku 

poborowym i wyjazdem na wschód. (Zarządzenie w tej 

sprawie władz rosyjskich ukazało się w „Słowie 

Polskim” 16 czerwca). 

20 czerwca „Słowo Polskie” zawiadomiło 

czytelników, iż Zygmunt Wasilewski i większość 
członków redakcji wyjechała ze Lwowa wskutek 

zarządzonej ewakuacji. Pośród fali uchodźców, których 

liczba sięgała ok. 10000 osób, znaleźli się też Kornel 

Makuszyński i historyk sztuki Mieczysław Treter. 

Serdecznie zaprzyjaźnieni ze Staffem (…) odegrali 

prawdopodobnie pewną rolę w podjęciu podobnej decyzji 

przez poetę. Makuszyński udał się do Kijowa, natomiast 

Treterowie, a z nimi i Staff do Charkowa, gdzie mogli 

liczyć na pomoc spokrewnionej z Treterami rodziny 

Toeplitzów. 

Nie zawiedli się w nadziejach. Toeplitzowie przyjęli 
uchodźców z największą gościnnością. W Charkowie 

mieszkali od paru lat. Henryk Toeplitz, przemysłowiec i 

handlowiec, był prokurentem oddziału charkowskiego 

Domu Handlowego Herman Meyer w Warszawie. W 

Charkowie miał rozległe stosunki i duże wpływy. (…) 

Wkrótce po przybyciu do Charkowa nawiązał Staff 

dzięki Toeplitzom również kontakt z miejscową kolonią 
polską i zaczął uczestniczyć w jej dość nikłym zresztą, 
jeśli porównywać na przykład z Kijowem, życiu 

kulturalnym. (…) Zorganizowano tu wieczór autorski 

poety, a w grudniu 1915 r. przygotowano inscenizację 
dramatu Wawrzyny, którego prapremiera odbyła się we 

Lwowie w październiku 1912 r. (…) 

Pragnienie, aby mimo pobytu na obczyźnie działać 
na rzecz kultury polskiej, wpłynęło na wystąpienie Staffa 

i Tretera z inicjatywą założenia miesięcznika 

poświęconego sprawom kultury i sztuki. (…) Pismu, 

które miało mieć charakter nie tylko lokalny, 

postanowiono nadać tytuł „Wyspa”. (…) Pomimo 

zaawansowanych przygotowań do wydawania „Wyspy” 

nie doszło. 

W połowie 1916 r. natomiast, nakładem oddziału 

charkowskiego Księgarni Polskiej Gebethnera i Wolffa w 

Warszawie, ukazał się (…) nieduży tomik wierszy Staffa 

pt. Siew wojny. Pomieszczona w książce notatka 

zapowiadała, iż utwory tu zebrane pochodzą z dwu 

przygotowywanych przez poetę zbiorów wierszy: Ścieżki  

 

polne i Tęcza łez i krwi. Jak wyznał Staff parę lat później 

najbliższemu przyjacielowi, Ostapowi Ortwinowi, zrobił 

ten „misz-masz” po prostu dla zarobku. Honorarium 

autorskie wyniosło 500 rubli. Cenzura wojenna 

okaleczyła kilka utworów patriotycznych (…) 

Skonfiskowane fragmenty miały się jednak ukazać za 

parę miesięcy w wydanym już po ustanowieniu władzy 

radzieckiej w Charkowie (10 listopada 1917 r). zbiorze 

Tęcza łez i krwi. 

Tom ten, ukończony w czerwcu 1917 r., różnił się 
wyraźnie od całej dotychczasowej twórczości Staffa. 

Nasycony aktualnymi treściami społeczno-

obywatelskimi, stanowił rodzaj notatnika wrażeń 
i przemyśleń poety na temat okrucieństwa wojny 

i tragizmu sytuacji narodu polskiego, zmuszanego do 

walki po obu stronach frontu. (…) Pełne patosu słowa 

nabrzmiałe były goryczą i bólem, a równocześnie wiarą 
w zwycięstwo sprawy polskiej. I radością, gdy 

wydarzenia polityczne przybliżały chwilę odzyskania 

niepodległości. 

Tęcza łez i krwi, odpowiadając swą patriotyczną 
treścią na aktualne podczas wojny „zamówienie 

społeczne”, zyskała dużą poczytność. Głosów krytyki ze 

względu na sytuację polityczną w 1918 r. ukazało się 
niewiele. (…) 

Początek roku 1918 przyniósł jeszcze jedno 

wydarzenie na terenie Charkowa, związane z twórczością 
Staffa. 6 lutego Teatr Udziałowy wystawił w Sali Kółka 

Literacko-Artystycznego dramat To samo. W następnych 

tygodniach sytuacja polityczna uległa zaostrzeniu. W 

wyniku zerwania rokowań w Brześciu 18 lutego Niemcy 

przeszli do ofensywy na całej linii frontu i w ciągu 

najbliższych tygodni zajęli całą Ukrainę. Charków 

znalazł się również na terytorium okupowanym. (…) W 

ciągu lata zorganizowane zostało w Kijowie 

przedstawicielstwo Rady Regencyjnej i powstały dla 

Polaków możliwości powrotu do kraju. Uzyskawszy 

polskie dokumenty, Staff z końcem września 1918 r. 

wyruszył do Warszawy”
11

. 

 

Władysław Stanisław Reymont 
pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla (1924) 

W 1914 r. miał 47 lat 
 

Podczas pierwszej wojny światowej pisarz 

przebywał głównie w Warszawie, bywał też w 

Zakopanem. Ze względu na słaby wzrok nie nadawał się 
do odbywania służby wojskowej. 

Jako zdecydowany zwolennik orientacji 

prokoalicyjnej, znalazł się wśród sygnatariuszy 

dziękczynnej depeszy skierowanej do wielkiego księcia 

Mikołaja Mikołajewicza (sierpień 1914) i przewodniczył 

sekcji prasowej utworzonego wówczas Centralnego 

Komitetu Obywatelskiego. W czasie okupacji 

niemieckiej brał czynny udział w pracy Wydziału 

Dobroczynności Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy  
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 J. Czachowska, Staff w Charkowie, „Twórczość” 1965, z. 4, 

s. 95-102. 
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W latach 1916-18 był prezesem Warszawskiej Kasy 

Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy. 

Podczas wojny dochody pisarskie Reymonta 

znacznie się zmniejszyły i musiał prowadzić 
skromniejszy niż zwykł tryb życia. W 1917 r. Akademia 

Umiejętności w Krakowie wsparła go nagrodą im. M. 

Reya. W okresie tym, aż do r. 1918, Reymont pracował 

przede wszystkim nad trzecią częścią trylogii 

historycznej Rok 1794. Drobniejsze utwory z tego czasu, 

przeważnie obrazujące wojenną niedolę chłopa, wyszły w 

tomie Za frontem (Warszawa 1919. Wyd. 2 pt. Pęknięty 

dzwon). 

 

Stanisław Przybyszewski 
pisarz, poeta, dramaturg, 

publicysta okresu Młodej Polski, 
W 1914 r. miał 46 lat 

 
„Z chwilą wybuchu wojny został Przybyszewski 

wciągnięty w sferę działania Naczelnego Komitetu 

Narodowego. (…) Przybyszewski był w ścisłym 

kontakcie z Wiedniem, jeździł tam z odczytami, zasilał 

pisma pro legionowe artykułami, wydał cztery książki 

związane wyraźnie z wypadkami wojennymi, dwie 

beletrystyczne: Tyrteusz i Powrót, i dwie z okresu 

publicystyki politycznej pisane w języku niemieckim: 

Polen und der heilige Krieg (Polska i święta wojna) oraz 

Von Polens Seele (Szlakiem duszy polskiej). Stan 

materialny poety jest ciężki, przerwane zostały przez 

wojnę wszelkie kontakty z Warszawą, Lwowem i 

Kijowem. (…) Na liście źródeł zarobkowych pojawia się 
Poznań i jego prasa. Łączność z Poznaniem staje się 
silniejsza od połowy lipca 1916 po zbliżeniu się do 

Jerzego Hulewicza, przejawiającego ambicje artystyczne 

i wydawnicze. W czasie pobytu Przybyszewskiego w 

siedzibie Hulewicza w Kościankach koło Wrześni, w 

sierpniu-wrześniu 1916, skrystalizowała się myśl 
nawiązania do tradycji Poznańskiego z lat 1830-1850 i 

założenia pisma, poświęconego sztuce i kulturze. 

Krokiem wstępnym był odczyt w Teatrze Polskim dnia 

20 września 1916 pt. Znaczenie kulturalne Poznania”
12

. 

„Po drugim pobycie w Kościankach przystępuje 

Przybyszewski zdecydowanie do pracy nad »Zdrojem«, 

pisząc w lutym prospekt, następnie werbując 

współpracowników. Pierwszy tom pisma, październik-

grudzień 1917, stoi pod znakiem haseł młodopolskich, 

jest echem krakowskiego »Życia«. Rolę redaktora 

naczelnego i kierownika artystycznego pełni założyciel, 

Jerzy Hulewicz. Przybyszewski ukrywa się w cieniu. 

Równocześnie z pracami nad »Zdrojem« idą przekłady 

Przybyszewskiego i jego żony, Jadwigi, dla »Lektora« 

we Lwowie, montowanego w tym czasie przez 

Stanisława Lewickiego. (…) Z prac oryginalnych ogłasza 

Przybyszewski w gorącym tym roku broszurę Szlakiem 

duszy polskiej, powieść Krzyk i długi szereg wstępów do  

                                                           
12

 S. Przybyszewski. Listy. Zebrał, życiorysem, wstępem i 

przypisami opatrzył S. Helsztyński, Warszawa 1938, t. 2, s. 

613. 

 

książek. Ważny jest szczególnie esej biograficzny, 

wydany jako przedmowa do Krzyku. W orientacji 

politycznej na skutek rewolucji w Rosji i przystąpienia 

Stanów Zjednoczonych do wojny przeciw państwom 

centralnym, porzuca Przybyszewski stanowisko 

proniemieckie i oczekuje niepodległości od zwycięskiej 

koalicji”
13

 (tj. Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych). 

 

Władysław Orkan 
pisarz, dramaturg, poeta, publicysta 

W 1914 r. miał 39 lat 
 

„Stosunek pisarza do służby wojskowej był – 

delikatnie mówiąc – obojętny. Wprawdzie w sierpniu 

1914 r. został zaangażowany przez Włodzimierza 

Tetmajera do udziału w pracach legionowych; od 16 

sierpnia do końca września (…) pracował w Wydziale 

Werbunkowym jako zastępca referenta na górne Podhale, 

jednak niespodziewanie wraz z drugą żoną Bronisławą i 
nieletnią córką Zosią w dniu 7 października wyjechał do 

Innsbrucka. Fakt ten wywołuje oburzenie rodziny i 

znajomych. (…) 

Świadom reakcji najbliższych na ten postępek, 

Orkan usiłuje w listach do [przyjaciela] Jonasza Fraenkla 

i do matki wytłumaczyć się m. in. zamysłem pisania (…) 

powieści antywojennej. Była to zapewne jedynie próba 

oczyszczenia się moralnego autora Pomoru oraz 

argumentacja przy zaciąganiu kolejnych pożyczek od 

znajomych na pobyt w Alpach. (…) 

3 marca 1915 r. zwraca się Orkan do Wojskowego 

Naczelnego Komitetu Narodowego z prośbą o wydanie 

legitymacji potwierdzającej przynależność do Legionów. 

Zgłasza przy tym chęć pracy w Biurze Prasowym, ale 

najchętniej na miejscu, w Austrii. Nadto matka w liście z 

24 lutego opowiada o odgłosach wojny, jakie docierają 
do Poręby Wielkiej i przypomina o obowiązku względem 

ojczyzny (…) 

Trudno ostatecznie orzec, co zadecydowało o 

opuszczeniu przez Orkana oazy spokoju w przytulnym 

pensjonacie w Alpach. Czy kończące się rezerwy 

finansowe (…), czy niemożność uzyskania pracy w 

Biurze Prasowym na terenie Austrii, czy wzruszający list 

matki, czy po prostu – jak się to mówi – sumienie go 

ruszyło. Analiza wszystkich okoliczności towarzyszących 

tej sprawie każe stwierdzić, iż na podjęcie tej dlań 
dramatycznej decyzji (…) wpłynęły wszystkie 

wymienione tutaj okoliczności, a sugestia matki bodaj 

najsilniej. 

Tak więc 20 marca 1915 r. znalazł się Orkan 

w Wiedniu. Tu otrzymał duplikat karty wojskowej 

i skierowanie do Legionów w Piotrkowie. Na początku 

kwietnia opuszcza stolicę monarchii i udaje się do kraju.  

A oto w telegraficznym skrócie historia służby 

pisarza w Legionach. Po dwudniowym pobycie w 

Piotrkowie wraca do Radomska. 23 kwietnia w wyniku 

rozmowy z pułkownikiem Władysławem Sikorskim i  
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doktorem Stanisławem Kotem zostaje delegowany 

z Biura Prasowego Departamentu Wojskowego do Biura 

Werbunkowego przy batalionie uzupełniającym w 

Radomsku. Do Piotrkowa wraca 18 maja. W Biurze 

Prasowym Departamentu Wojskowego był do 1 maja 

1915 r., a od maja do lipca w batalionie uzupełniającym 

kapitana Andrzeja Galicy. Listy pisane w tym czasie do 

matki, rodziny, żony są utrzymane w tonie minorowym. 

Cytaty z korespondencji Orkana do żony wskazują, 
że pisarz czuł się w Legionach źle. Drażnił go nizinny 

krajobraz okolic Piotrkowa, tamtejsza nędza, 

rozczarowały stosunki w wojsku, rozbieżność słów 

i czynów, „różowe kłamstwo” Naczelnego Komitetu 

Narodowego  „dla wyższej polityki”. Otrzymuje tutaj 

m.in. propozycję opracowania Złotej Księgi Poległych, 

(…) pisze odezwy: Do Polaków zaboru rosyjskiego, Do 

synów chłopskich Królestwa Polskiego. 15 lipca zostaje 

wcielony do czwartego pułku piechoty Legionów, 

pomimo tłumaczeń, że nie wykonał jeszcze poprzednich 

zadań. 17 lipca wyruszył wraz z czwartym pułkiem 

z Ostrowca [Świętokrzyskiego] w kierunku Ożarowa. 

13 sierpnia pisze do żony: „Ja od początku jestem w 

pułku czwartym, przechodząc z nim razem dziwną drogę 
przez lasy, doliny, znosząc pospolite trudy. Od wielu, 

wielu dni nie spałem na łóżku. Ale to nic – czuję się 
dobrze, lecz już zmęczony”. 16 sierpnia: „Zdążamy ku 

linii kolei Brześć – Warszawa”. 20 sierpnia za bitewne 

zasługi otrzymuje pisarz nominację na chorążego. Tegoż 
dnia informuje żonę: 

Jak sen wszystko, mimo że rzeczywistość dotkliwie 

się czuje. Od Annopola do Bugu – w miesiącu. 

Przeszliśmy ziemię podlaską, lasy zabużańskie – wczoraj 

minęliśmy granicę Korony i Litwy. Gub[ernia] 

Grodzieńska – wierzyć się nie chce. […] Siedzimy pod 

namiotem w borze litewskim sosnowym – ogień się pali 

– deszcz – w pobliżu łomot dział – na razie jesteśmy w 

rezerwie. 

Od 1 września 1915 r. do 1 lutego roku następnego 

Orkan pracuje w Archiwum Wojskowym w Piotrkowie 

i Lublinie. Minione miesiące i tygodnie tak 

charakteryzuje w liście do [siostry] Marii Moszowej: 

Przeszedłem trudy niezwykłe: całą kampanię od 15 

lipca. Byłem na bitwach pod Jastkowem, Borzechowem, 

Bratnikiem, Wolą Ossow[ińską] i in. Nie jako widz 

sprawozdawca, lecz bezpośrednio jako ordynansowy 

oficer sztabu. Głównie drogę przebyłem konno. Za usługi 

zostałem poddany do rangi podporucznika. 

Od 1 lutego do 1 kwietnia 1916 r. ponownie 

przebywa na polach walk, tym razem na Wołyniu. W tym 

czasie choruje. Donosi żonie 20 lutego: „nie służą mi 

podziemne hotele i ta bagnista okolica”, a 25 lutego 

z kwatery pułkowej w lesie pod Optową: 
Nie dla mnie te trudy. Zresztą nie ja tu jeden, 

połowy najmniej trza by wysłać do szpitala. Trudzi się to 

nad siły, no tam w Polsce wadzą się, radzą. Eh, ciężko mi 

myśleć. Tu ciężko, tam marnie, gdzie pójść? 

Kariera Orkana na polach bitewnych kończy się na 

początku marca. Z powodu choroby zostaje umieszczony  

 

 

w szpitalu w Lublinie, gdzie przebywa do lipca 1916 r. 

Później do 7 grudnia 1917 r. pracuje w Archiwum 

Wojskowym Legionów w Krakowie; 21 lipca 1916 r. 

otrzymuje od pułkownika Bolesława Roi odznaczenie „za 

działalność i na pamięć przebytych bojów w czwartym 

pułku piech[oty] L[egionów] P[olskich] R. 1915-1916”. 

W tym czasie gotowy rękopis [utworu o charakterze 

pamiętnikarskim] Drogą Czwartaków przesyła do 

cenzury kapitanowi Włodzimierzowi Zagórskiemu. 

Wygłasza szereg odczytów o drodze czwartego pułku 

Legionów. 7 grudnia 1917 r. Orkan zostaje uznany za 

 »niezdolnego do służby«”
14

. 

 

Władysław Broniewski 
poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz 

W 1914 r. miał 17 lat 
 

W 1915 r., w wieku 18 lat, wstąpił do Legionów 

Polskich i przyjął pseudonim „Orlik”. Przydzielony 

został do 4 Pułku Piechoty. 15 lipca po mszy św. 

i defiladzie wraz z Orkanem i pułkiem z Piotrkowa udał 

się na front
15

. Brał udział w bitwie pod Jastkowem koło 

Lublina, gdzie jego pułk poniósł dotkliwe straty. W lipcu 

1917 r., po kryzysie przysięgowym ( kryzys związany z 

odmową złożenia przysięgi na wierność cesarzowi 

Niemiec przez żołnierzy Legionów Polskich (głównie I 

i III Brygady) 9 i 11 VII 1917 r.), został internowany 

w Szczypiornie koło Kalisza. Był tam jednym z 

przewodniczących sądów blokowych, które rozstrzygały 

sprawy sporne i potępiały wykroczenia. Zwolniony 

z obozu zdał maturę jako ekstern, po czym wstąpił 

na Uniwersytet Warszawski. Jednocześnie działał 

w konspiracji w Polskiej Organizacji Wojskowej. 

W szeregach 1 Pułku Piechoty Legionów, jako 

podporucznik, wziął też udział w wojnie polsko-

bolszewickiej. W jej trakcie walczył m.in. podczas bitwy 

białostockiej. Za zasługi wojenne otrzymał Srebrny 

Krzyż Orderu Wojskowego Virtuti Militari 

i czterokrotnie Krzyż Walecznych. 

 

A inni? 
 

Wojna zastała Gustawa Daniłowskiego i Andrzeja 

Struga (obaj w wieku 43 lat) w Galicji. „Przystąpili do 

służby z zapałem i dojrzałą powagą, płynącą ze 

świadomości, że wreszcie przyszedł czas konfrontacji 

idei narodowej z postawą społeczeństwa i że uczestniczą 
w wydarzeniach o przełomowej randze historycznej. 

Z dumną radością maszerowali w piechocie, która 

wyruszyła z Krakowa ku granicy Królestwa, w kierunku 

Kielc, z zamiarem dotarcia do okupowanej przez Rosjan 

Warszawy. (…) Strug  po niespełna dwutygodniowej 

służbie w piechocie przeniósł się do kawalerii Beliny[-

Prażmowskiego]. Uczestniczył w kampanii podlaskiej i  

                                                           
14

 B. Faron, Władysław Orkan. Rozszerzony, Kraków 2012, s. 

65-71. 
15

 T. Bogalecki, Tradycje legionowe w regionie łódzkim 1914-

2014, Łódź 2014, s. 84. 
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wołyńskiej 1915 r. Daniłowski z kolei od początku był 

żołnierzem Pierwszej Brygady Kadrowej, a jednocześnie 

jej kronikarzem sztabowym i korespondentem 

wojennym. Odpowiadał – wraz z grupą innych osób – za 

propagandę wojskową i organizowanie administracji 

cywilnej na szlaku Kadrówki. (…) Z powodu złego stanu 

zdrowia po pewnym czasie [obaj] odeszli na tyły frontu 

i zostali skierowani do pracy w Departamencie 

Wojskowym i Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie 

okupowanego przez Niemców Królestwa Kongresowego. 

Najwcześniej ze służby liniowej odwołano 

Daniłowskiego – opuścił szeregi Legionów już w drugiej 

połowie września 1914 r. (…), a Strug – zimą 1916 r.”
16

 

„Gustaw Daniłowski pozostawił po sobie Dziennik 

legionisty, obejmujący zapisy kronikarza Pierwszej 

Kompanii Kadrowej (od 6 sierpnia do 12 października 

1914 r.). Zasadniczy segment diariusza – jego środkową 
część, tj. notatki sporządzane między 18 sierpnia a 11 

września 1914 r. – pisarz wykorzystał jako podstawę 
fabularną reportażu, zatytułowanego Okres kielecki.

17
 

Wcześniej niż Okres kielecki ukazał się w prasie 

inny tekst Daniłowskiego Pierwsze bitwy, który należy 

uznać za pionierski reportaż wojenny, opublikowany 

bowiem został już 28 sierpnia 1914 r. Zawierał relację z 

dwóch starć bitewnych: o Kielce (12–13 sierpnia 1914 r.) 

i nad brzegami Nidy (14–15 sierpnia 1914 r.), 

traktowanych przez sprawozdawcę jako „pierwszy 

chrzest bojowy” w rozpoczętej właśnie wojnie. (…) 

Pochwałę wojny przynosi także powieść Andrzeja 

Struga Odznaka za wierną służbę (1921). Widziana i 

opisywana z perspektywy siedemnastoletniego, prostego 

żołnierza, przedstawiciela pokolenia strzeleckiego – jest 

pełną urody, zabarwioną sienkiewiczowskim kolorytem, 

wspaniałą przygodą żołnierską”18
. 

Po wojnie, w latach 1918-1925, Daniłowski był 

urzędnikiem do specjalnych poruczeń przy Józefie 

Piłsudskim, a Strug w 1918 r. został wiceministrem 

propagandy w rządzie Ignacego Daszyńskiego. 

Lata wojenne w dorobku pisarza i legionisty Juliusza 

Kadena-Bandrowskiego (w 1914 r. miał 29 lat) 

zaznaczyły się „szeregiem książek i broszur o charakterze 

publicystycznym, reportażowym, jakby w marszu 

żołnierskim na gorąco spisywanych dokumentów chwili, 

współtworzących łącznie legendę Piłsudskiego i jego 

I Brygady: Piłsudczycy (1915), Iskry (1915), Mogiły 

(1916) i in. Bardziej artystyczną wersję tematów 

legionowych dał on w zbiorze nowel Przymierze serc 

(1924)”
19

. 

Poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer (w 1914 r. miał 

49 lat), podobnie jak Orkan, w sierpniu 1914 r. pracował 

jako referent w Wydziale Werbunkowym na Podhalu, a 

w 1915 r. był redaktorem wychodzącej w Zakopanem  

                                                           
16

 G. Legutko, Rok 1914 w twórczości Gustawa Daniłowskiego, 

Andrzeja Struga i Wacława Sieroszewskiego [w:] „Studia 

Muzealno-Historyczne, t. 7, 2015, s. 129. 
17

 Ibidem, s. 130. 
18

 Ibidem, s. 132. 
19

 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, 

Warszawa 1984, s. 407. 

 

„Pracy Narodowej” – organu prasowego Naczelnego 

Komitetu Narodowego. W latach 1918–1919 interesował 

się sporem polsko-słowackim o granicę w Tatrach i na 

Podtatrzu, brał udział w przygotowaniach do plebiscytu 

na Spiszu i Orawie; napisał na ten temat broszurę 
pt. O Spisz, Orawę i Podhale (1919). 

Tłumacz literatury francuskiej, krytyk literacki 

i teatralny Tadeusz Boy-Żeleński (w 1914 r. miał 40 lat) 

jako lekarz kolejowy służył w armii austriackiej. 

Wojna Marię Dąbrowską (w 1914 r. pisarka miała 

25 lat) zastała w Kaliszu. Zbombardowanie i częściowe 

spalenie miasta przywołała i opisała w końcowych 

fragmentach powieści Noce i dnie. W latach 1915-16 

przebywała u rodziny w Sabinowie (obecnie dzielnica 

Częstochowy). Wiosną 1915 r. Dąbrowska prowadziła 

działalność patriotyczno-propagandową, wygłaszała 

odczyty i pogadanki w Częstochowie, Wieluniu i po 

okolicznych wsiach. Podczas I wojny światowej 

związana była z ruchem ludowym i niepodległościowym. 

Była współredaktorką pism: „Chłopska Sprawa” (1915) 

i „Polska Ludowa” (1915-1916). 28 XI 1916 r. pisarka 

przybyła na miesiąc do Lublina, po czym osiadła 

w Warszawie. Pozostała tu już do końca wojny, 

wyjeżdżając czasem w odwiedziny czy to do rodziny 

i znajomych mieszkających w pobliżu stolicy, czy też do 

Sabinowa. 

Poetka Kazimiera Iłłakowiczówna ( w 1914 r. miała 

22 lata) w latach 1915-1917 pełniła służbę sanitariuszki 

w armii rosyjskiej. Zawdzięczamy jej książkę pt. Ścieżka 

obok drogi (1938), w której ukazuje Józefa Piłsudskiego 

z jednej strony jako zwyczajnego człowieka, ale z drugiej 

– jako prawdziwego Ojca narodu, gwaranta poczucia 

bezpieczeństwa oraz Wiersze o Marszałku Piłsudskim 

1912-1935 (1936). 

Poetka Bronisława Ostrowska (w 1914 r. miała 33 

lata), podobnie jak Staff, od 1915 r. przebywała w 

Charkowie, gdzie prowadziła ożywioną działalność 
literacką i patriotyczną wśród emigracji polskiej. 

 

Kończąc 
 

Jak widzimy, pisarze w różny sposób brali udział 

w Wielkiej Wojnie. Barierą bezpośredniego uczestnictwa 

w walkach był wiek i stan zdrowia. Jedni z dumą 
i poczuciem momentu dziejowego brali w niej udział 

narażając życie, inni bez entuzjazmu, jeszcze inni – 

wycofali się poza teren działań wojennych. Wszyscy 

jednak z zaangażowaniem służyli piórem odradzającej się 
polskiej państwowości. 

Legionista Feliks Gwiżdż (w 1914 r. miał 29 lat), 

dziennikarz, pisarz i poeta rodem z Podhala, redaktor 

„Gazety Podhalańskiej”, jest autorem znanej pieśni pt. 

Przybyli ułani pod okienko i – być może – Wojenko, 

wojenko, cóżeś ty za pani. Słowa trzeciej zwrotki tej 

ostatniej pieśni legionowej są następujące: 

„Na wojence ładnie, kto Boga uprosi, 

Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, 
Pan Bóg kule nosi”. 
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W różnych armiach służyło podczas I wojny 

światowej 3,5 miliona Polaków, a pół miliona zostało 

rannych lub poległo. 

Podczas Wielkiej Wojny zginęli m.in.: 

Jerzy Żuławski, pisarz i taternik, w wieku 41 lat. 

Zmarł 9 VIII 1915 r. w Dębicy na tyfus w służbie 

legionowej; 

Włodzimierz Konieczny, rzeźbiarz, grafik i poeta, 

w wieku 30 lat. Zginął 5 VII 1916 r. podczas bitwy pod 

Kostiuchnówką na Wołyniu; 

 

Tadeusz Miciński, pisarz i poeta, w wieku 45 lat. 

Zamordowano go w niewyjaśnionych okolicznościach 

w lutym 1918 r. we wsi Małe Małynicze na wschodniej 

Białorusi, prawdopodobnie podczas napadu rabunkowego 

przez tamtejszych chłopów (choć istnieje też hipoteza, 

według której był to bolszewicki zamach); 

Józef Mączka, najwybitniejszy poeta legionowy, 

w wieku 26 lat. Zmarł na cholerę 6 IX 1918 r. 

w Paszkowskiej Stanicy na południu Rosji. 

Grzegorz Brodacki 

 

POMAGANIE – DOBRO, KTÓRYM DZIELIMY SIĘ Z INNYMI 
 

Szkolny Wolontariat w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu 

działa już 16 lat!!! 
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale 

jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy 
się udziela.” – te słowa Jana Pawła II są hasłem 

wolontariatu, który powstał w lutym 2002 roku. Wśród 

kilkuset uczniów zawsze trafią się tacy, którzy  nie tylko 

się uczą, ale dostrzegają też potrzeby innych i chcą robić 
coś dobrego. 

Grupa ludzi z sercem na dłoni zgłosiła się do 

polonistki – Iwony Bednarek i nauczycielki przedmiotów 

zawodowych – Zofii Grzesiak. I tak zaczęła się nasza 

działalność. Od 16 lat opiekunki są te same, zmieniają się 
natomiast wolontariusze. Najważniejsze jest to, że przez 

te wszystkie lata nie zabrakło ludzi chętnych do 

pomagania. Mamy wrażenie, że działania Szkolnego 

Wolontariatu sprawiają, iż pojawiają się kolejni młodzi 

ludzie i włączają się w nasze akcje. W tej chwili działa  

w wolontariacie 25 osób. 
 

CO ROBIMY? 
 

Od wielu lat zbieramy plastikowe zakrętki, od 3 lat 

dla 9-letniego dziś Mateusza z Sieradza, chłopca z 

porażeniem mózgowym. Wolontariuszki, obecnie już 
absolwentki,  wymyśliły chwytliwe hasło - „Wrzuć korek 

w nasz worek”. Plastikowa zakrętka jest lekka, żeby 

zebrać kilka kilogramów, trzeba się postarać. Dzięki 

pieniądzom ze sprzedaży zakrętek Mateusz miał 

sfinansowaną operację stopy i rehabilitację. Aż trudno w 

to uwierzyć, ale dopiero rok temu po raz pierwszy w 

życiu założył buty. Przez 3 lata zdążyliśmy się 
zaprzyjaźnić z chłopcem i jego mamą. Zawozimy 

zakrętki, a z okazji Bożego Narodzenia prezenty dla 

Mateusza – miś, którego otrzymał 2 lata temu, 

towarzyszy mu podczas pobytów w szpitalu w Krakowie. 

W tym roku przejdzie operację kręgosłupa, dzięki czemu 

będzie mógł stanąć na własnych nogach,  a w przyszłości 

zacznie się samodzielnie poruszać. Organizujemy dla 

Mateusza zbiórkę krwi wśród uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły  i oczywiście trzymamy kciuki! 

Czasami zdarza się tak, że przychodzi ktoś na 

zebranie i mówi, że zna osobę, która potrzebuje pomocy. 

Tak było ze zbiórką dla 14-letniego Marcela, który 

potrzebował specjalistycznych lamp do naświetlań. 

Zebraliśmy dla niego 670 zł. Akcja „Podziel się sercem” 

miała na celu zebranie funduszy na zakup protez dla 15-

letniej Joasi. Wolontariuszki zorganizowały kiermasz 

ciast i zbiórkę do puszki – efekt 640 zł. 

W ubiegłym roku wspieraliśmy rodzinę jednej z 

uczennic, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. 

Chcieliśmy przygotować paczkę na święta. 

Wolontariuszki upiekły ciasta  i sprzedawały je podczas 

kiermaszu mikołajkowego oraz zbierały pieniądze do 

puszki. W sumie mieliśmy do rozdysponowania 811 zł. 

Do pomocy przy zakupach zgłosiły się nie tylko osoby 

działające w wolontariacie. Radość rodziny na widok 

samochodu załadowanego po dach artykułami 

spożywczymi i chemicznymi to naprawdę coś 
niesamowitego. Żałowałyśmy, że ci, którzy sfinansowali 

ten prezent, nie mogli tego zobaczyć. 
Potrzeba pomocy oznacza najczęściej czyjąś 

chorobę, trudną sytuację. Wolontariusze nie przechodzą 
obok tego obojętnie. W tym roku staramy się wesprzeć 
19-letnią Monikę zmagającą się z chorobą nowotworową 
i potrzebującą pieniędzy na eksperymentalny, bardzo 

drogi lek. Zaczęliśmy działać na prośbę jej koleżanki. 

Odbył się już pierwszy kiermasz, z którego dochód 

przekazaliśmy Monice. 

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 

włączyliśmy się w dwie akcje: „100 wyprawek dla 

polskich dzieci na Kresach na stulecie odzyskania 

niepodległości od młodzieży województwa łódzkiego” 

oraz „100 zniczy na groby obrońców Ojczyzny poległych 

na Kresach na stulecie odzyskania niepodległości od 

uczniów i harcerzy z województwa łódzkiego”. Obie 

przygotowane przez Rzgowską Młodzież Patriotyczną i 

Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej  

w Łodzi. Odzew przerósł nasze oczekiwania – wyprawki 

przygotowywały klasy wraz  z wychowawcami i 

nauczyciele. Zebraliśmy artykuły szkolne oraz znicze, 

które zostały przekazane do Łodzi. Po przygotowaniu do 

transportu wyruszą na Ukrainę i Białoruś, a znicze na 

Wileńszczyznę. Niezwykle wzruszające były kartki  

z życzeniami dołączone do paczek. 

Akcje stały się okazją, żeby przypomnieć młodym 

ludziom o trudnych epizodach naszej historii i o tym, że 

na Kresach mieszkają Polacy czekający na pomoc od 

rodaków z kraju. To także lekcja patriotyzmu  

i wrażliwości. 
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Rzgowska Młodzież Patriotyczna wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Odra – Niemen prowadzi również 
akcję „Rodacy Bohaterom. Paczka dla polskiego 

kombatanta na Kresach”. W tym roku będziemy brać w 

niej udział po raz drugi. Zbieramy artykuły spożywcze, 

które zostaną przekazane naszym rodakom na Litwie, 

Ukrainie, Łotwie, Białorusi i w Mołdawii. 

Jest to znak wdzięczności i pamięci o tych, którzy 

walczyli o wolność na ziemiach należących kiedyś  do 

Polski i do dziś czują się Polakami. 

Po raz 6. bierzemy udział w akcji „Zbieraj 

makulaturę, ratuj konie” organizowanej przez  

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja. 

Zebraliśmy już 8392 kg. Dwukrotnie otrzymaliśmy 

Nagrodę Pegaza (w 2015 i 2017 roku) w kategorii za 

najciekawiej przeprowadzone działania. A co doceniono? 

Konkursy na plakat akcji, kiermasze wiosennych 

przekąsek, zakładki do książek, konkursy ekologiczne, 

sadzenie dębów, konkurs dendrologiczny, wystawę 
rysunków „Konie – moja pasja”, wystawy fotograficzne:  

 

 

„Pomniki przyrody”, „Drzewa”. Wszystkie działania ma-

ją za zadanie kształtować świadomość ekologiczną mło-

dzieży i nauczycieli, uwrażliwiać na sytuację zwierząt. 
Wręczanie nagród odbywa się w Warszawie w 

ramach Święta Drzewa. Mieliśmy okazję spotkać tam 

wielu ciekawych ludzi, których pasją jest ochrona 

przyrody. Wśród nich Jacka Bożka – szefa Klubu Gaja, 

Maję Ostaszewską, Bartłomieja Topę. Nagrodzeni z całej 

Polski wspólnie sadzili drzewa na Polu Mokotowskim, 

brali udział w akcji „Czytamy drzewom”. 

Kiedy patrzymy z perspektywy 16 lat na działalność 
Szkolnego Wolontariatu, to przypominają nam się 
sytuacje, kiedy zastanawiałyśmy się, co dalej. Szkołę 
kończyli bardzo aktywni wolontariusze i bałyśmy się, że 

nie będzie następców. Po tylu latach dochodzimy jednak 

do wniosku, że  zawsze znajdują się młodzi, wrażliwi 

ludzie, którzy dostrzegają potrzeby innych  i gotowi są 
pomagać im bezinteresownie. I to jest wspaniałe uczucie 

– robimy wspólnie coś dobrego i potrafimy „zarażać” 

dobrem, a ono wraca i mnoży się.  
P. prof. Iwona Bednarek

WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NIEPODLEGŁĄ 
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. M. DĄBROWSKIEJ W SIERADZU 

 
1. Spotkanie z Panem Michałem Górnym – temat „Losy polaków sprzed 100 lat” 04.10.2017 

2. Spotkanie z panem Ryszardem Jaśkiewiczem Prezesem Zarządu Oddziału Piłsudczyków RP 

temat: „Józef Piłsudski – człowiek ambitny” 01.12.2017 

3. Wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Belwederu i wystawy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu 01.03.2018 

4. Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej z Panem Jackiem Jordanem – temat: 

„Jak doszło do odzyskania niepodległości?” 17.04.2018  

5. Turniej tenisa stołowego „Hufiec dla Niepodległej” 25.04.2018 

6. Maraton filmowy – filmy poświęcone tematyce odzyskania niepodległości, przygotowanie plakatu z okazji 

narodowego Święta Niepodległości w hołdzie Niepodległej – łańcuch rąk 

7. Koncert pieśni patriotycznych „Ku Niepodległej” (inicjatywa Szkolnego Wolontariatu) 10.11.2017 

8. „Józef Piłsudski - mąż, ojciec, przyjaciel” – spotkanie z p. Ryszardem Juśkiewiczem,  

prezesem Zarządu Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków RP  18.04.2018 

9. „Ojcowie Niepodległości” – wystawa na pierwszym piętrze szkoły  17.04.2018 

10. Zbiórka artykułów szkolnych w ramach akcji „100 wyprawek dla polskich  

dzieci na Kresach na stulecie Odzyskania Niepodległości” (Szkolny Wolontariat)  09. 2018 

11. Zbiórka zniczy w ramach akcji „100 zniczy na groby Obrońców Ojczyzny,  

poległych na Kresach na stulecie Odzyskania Niepodległości” (Szkolny Wolontariat)  09. 2018 

12. „Rodacy bohaterom” – paczka dla polskiego kombatanta na Kresach  

w ramach akcji Stowarzyszenia Odra – Niemen (Szkolny Wolontariat) 01.2018 i 01.2019 

13. Wyjazd wolontariuszy do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego  

i Powązek Wojskowych 10 i 11.10 2017 

14. Zajęcia z wychowawcą – „Droga Polski do niepodległości” 

15. Wystawa okolicznościowa w bibliotece szkolnej. 

Prelekcja poświęcona pisarzom polskim podczas I wojny światowej 

Okolicznościowy numer „Kuriera Zamkowego” 

16. Udział w konferencji „Sieradzanie w drodze do Niepodległej” 21.09.2018 

17. Audycja z okazji Narodowego Święta Niepodległości  11.2018 

18. Udział w eliminacjach szkolnych i Regionalnych , 

Finał Konkursu „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę” 

19. Konkurs o drodze Polski do niepodległości,  

gazetka w sali 103 „Sieradzanie w drodze do niepodległości”. 

20. Spotkanie z rodzicami – wykład na temat „Wychowanie patriotyczne” 18.05.2018 

21. V Warcki Bieg Niepodległości  23.09.2018 
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22. Omawianie atrakcji turystycznych Polski na lekcjach języka angielskiego w różnych klasach 1-4 technikum 

23. 100 sudoku na 100 – lecie Niepodległej 11.2018 

24. Bieg Powstania Warszawskiego  07.2018 

25. Kartka dla Powstańca 

26. Bieg z okazji Odzyskania Niepodległości  11.2017 i 11.2018 

27. Turnieje z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w piłkę siatkową i badmintona w szkole 

28. Zajęcia z wychowawcą 
• „Co znaczy dla mnie życie w niepodległym kraju?” 

• „Wolność kocham i rozumiem” 

• „Zbiórka artykułów szkolnych w ramach akcji: 

„100 wyprawek dla polskich dzieci na Kresach na stulecie Odzyskania Niepodległości” 

29. Sto lat PCK na stulecia Odzyskanie Niepodległości – zbiórka krwi i pieniędzy w ramach akcji 

„Gorączka złota” 

30. „Historia pieśni patriotycznych” – spotkanie z panią Ewą Jaśkiewicz (TWI „Zamkowa15”) 11.2018 

Spotkanie z Panem Ryszardem Juśkiewiczem (TWI „Zamkowa15”) 09.11.2018 

31. Przygotowanie uczniów i przedstawienie programu audycji szkolnej  

„Droga do Niepodległości” z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  12.11.2018 

32. Udział w spotkaniach i imprezach kulturowych i oświatowych w Sieradzu: 

• Prelekcja twórczości spotkanie z poetą ziemi Sieradzkiej Marią Duszką w Miejskiej Bibliotece  

Publicznej w Sieradzu 

• Konferencja i widowisko artystyczne „Reymont na bis” w Teatrze Miejskim w Sieradzu 

• „Utwory i pieśni patriotyczne 100-lecie Odzyskania Niepodległości  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu 07.05.2018 

33. Wycieczki przedmiotowe: 

• „Śladami Średniowiecznej Polski” do Grodu w Byczynie 20.04.2018 

• „Pasje i zainteresowania” Macieja Świtały wystawa malarska  

młodych twórców regionu w Teatrze Miejskim w Sieradzu 26.04.2018 

• Udział w wystawie drogi obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowanej przez IPN 

w Muzeum Sieradzkim poświeconej losom uchodźctwa Polskiego w latach 1942-1950  

• Ocaleni Nieludzkiej Ziemi 26.09.2018 

34. Wydanie specjalnego okolicznościowego nr gazetki szkolnej „Dyskurs” 

Nacisk na treści patriotyczne, powtarzanie słów hymnu polskiego  

podczas lekcji j. polskiego 

35. Udział w uroczystych obchodach Dnia Sybiraka w Sieradzu  19.09.2018 

36. Przygotowanie Wystawy pt. „Ojcowie Niepodległości” w ZSP 2 w Sieradzu, 

a tym samym współpraca z Łódzkim Oddziałem IPN-u 

37. W ramach zajęć z wychowawcą: 
• Wielki test o Niepodległej, 

• „Gdyby nie oni” – twórcy Niepodległej – prezentacja uczniów, 

• Wyjścia pod pomniki upamiętniające walki i męczeństwo Polaków, 

• Przygotowanie plakatów z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 

• Konkurs patriotyczny – „Jestem Polakiem, znam Polskę”, 

• „Co znaczy dla mnie życie w niepodległym kraju” – prezentacja uczniów, 

• „Wolność kocham i rozumiem” – prezentacja uczniów, 

• „Droga Polski do niepodległości” – prezentacja uczniów. 

 

MYŚLĄC OJCZYZNA 
 

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 

przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma 

prawo do miłości szczególnej 

Jan Paweł II 
 

Ważne rocznice bardzo dobrze uświadamiają nam czym jest ojczyzna, nasz wspólny kraj, który 

dziedziczymy po przodkach i który powinniśmy w jak najlepszym stanie przekazać naszym potomkom 

Lech Kaczyński 
 

Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć 

Bogusław Wolniewicz 


