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Pierwsza Brygada 

(tekst z roku 1928) 
 
    Legjony to – żołnierska nuta. 
    Legjony to – ofiarny stos, 
    Legjony to – żołnierska buta, 
    Legjony to straceńców los. 

 
           My Pierwsza Brygada, 
           Strzelecka gromada, 
           Na stos – rzuciliśmy – nasz życia los, 
           Na stos, na stos. 
 

    O, ile mąk – ile cierpienia, 
    O, ile krwi, wylanych łez, 
    Pomimo to - niema zwątpienia, 
    Dodaje sił wędrówki kres. 
           My Pierwsza Brygada i t.d. 

 
    Krzyczeli, żeśmy stumanieni. 
    Nie wierząc nam, że chcieć to móc, 
    Leliśmy krew osamotnieni, 
    A z nami był nasz drogi Wódz. 
           My Pierwsza Brygada i t.d. 

 
    Nie chcemy już od was uznania, 
    Ni waszych słów, ni waszych łez, 
    Skończył się już czas kołatania, 
    Do waszych serc, połóżmy kres. 
           My Pierwsza Brygada i t.d. 
 

(nakładem L. Idzikowskiego, Warszawa 1928)1 

 
 
 
 
 
 
 
 

© TTH 2020  Tekst i opracowanie Henryk Gałkowski  

                                                 
1 Tekst z opisem wydawcy (z zachowaniem ortografii i interpunkcji) zaczerpnięto z książki  Tadeusza Biernackiego „My 

Pierwsza Brygada ... powstanie i historia pieśni”, Warszawa 1929 – reprint z lat osiemdziesiątych XX w. (Wydawcy nie 
oznaczono – wydawnictwo podziemne). 
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          IX Marsz Niepodległości – 11 listopada 2020 r. (środa) 
  
Ramowy plan dnia: 
* godz. 6.00 – zbiórka i wymarsz uczestników znad Stawu Kuźniczego      

w Tułowicach Małych; 
* przemarsz grupy przez Lisią Górkę do Sadów i dalej do Niemodlina; 
* godz. 7.15 – złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową, 

poświęconą ofiarom Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa                            
w Niemodlinie; 

* przemarsz grupy przez Niemodlin oraz złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Obrońców Przebraża; i dalej przez Lipno do Tułowic; 

* godz. 11.00 – uczestnictwo we mszy św. w intencji Ojczyzny                                
w kościele p.w. św. Rocha w Tułowicach; 

* godz. 12.15 – złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową 
poświęconą Pamięci Poległych na Frontach Wojen Światowych 
oraz pod tablicą pamiątkową poświęconą 200 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Tułowicach; przemarsz grupy na 
polanę koło Jeżowego Stawu w Skarbiszowicach; 

* godz. 14.15 – ognisko, przy ognisku poczęstunek (w ramach 
wpisowego); 

* ok. godz. 17.00 – zakończenie imprezy. 
 
Uczestnicy Marszu Niepodległości zobowiązani są do przestrzegania 
aktualnych rygorów sanitarnych ogłaszanych i aktualizowanych przez 
Główny Inspektorat Sanitarny. 
 
Uczestnictwo w imprezie jest dorozumiane jako zgoda uczestnika na 
ewentualne wykorzystanie wizerunku w materiałach graficznych 
Tułowickiego Towarzystwa Historycznego – w przypadku braku takiej zgody, 
należy poinformować o tym organizatora. 
 
Należy zabrać ze sobą: 
* kurtkę z kapturem; 
* wygodne buty (marsz ok. 15 km); 
* prowiant na cały dzień. 
 
Wpisowe wynosi 5,00 zł.  
Zapraszamy 
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Gdy z leśnych dróg znużeni i zmęczeni schodzili do wiejskich 

chat, liczyli na kęs chleba, ciepłe słowo i na to – że odchodząc dalej 
na progach domów zostawią ślad nadziei, który z czasem dojrzeje, 
zakwitnie i kiedy wybije godzina wolności wyda owoce świętego żaru 
i pragnienia umiłowania wolnego ducha-bycia gospodarzem na 
skrawku ziemi, który pozostawili nam ojcowie nasi. 

 
Żyć tutaj bez obcej przemocy nakazów, wypowiadać polskie 

słowa, pracować, śpiewać, marzyć i śnić. Nieść dokoła siebie 
cierpliwość i łaskawość – i nie ustawać w drodze aby dziedzictwo tej 
ziemi przekazać wschodzącym pokoleniom – aby wzrastali do 
czynów godziwych i sprawiedliwych, aby każdemu kto powołany 
został do życia podać rękę i powiedzieć chodź z nami zakosztować 
daru poznania odwiecznego prawa dokonywania codziennych 
wyborów pomiędzy zasiewem nadziei i dobra a jego brakiem.  

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


