O mój rozmarynie
muzyka: Zygmunt Pomarański
słowa: autor nieznany
Była jedną z najpopularniejszych pieśni w czasie polskiej „wojny po wojnie” 1918 – 20
i w II Rzeczypospolitej, a także w czasie II wojny światowej, znana także pod tytułem
„Rozmaryn”. Nie wiemy dokładnie kto i kiedy ją napisał. Autorem muzyki był Zygmunt
Pomarański ps. „Brzózka” – żołnierz Legionów Polskich, wydawca, księgarz i
kompozytor.

Nota historyczna
Autora ani daty powstania oryginalnego
tekstu nie znamy. Wiemy jedynie, że był
on inspirowany zapisaną przez Oskara
Kolberga piosenką z epoki napoleońskiej
„Koło ogródeczka woda ciekła”, a
autorem melodii był Zygmunt
Pomarański. Pieśń „O mój rozmarynie”
została po raz pierwszy wydana w
śpiewniku „Żołnierskie Piosenki
Obozowe” Adama Zagórskiego z 1915
Trębacz i kowalowa. Mal. W. Kossak (1909).
roku i od tego czasu na trwale weszła do
śpiewników wojskowych. W następnych latach powstało kilka wersji tekstu, najczęściej
anonimowych twórców. Jedynym znanym autorem tych modyfikacji był Wacław
Denhoff – Czarnocki. Swoją stylistyką „Rozmaryn” nawiązuje do starej tradycji polskich
„dumek” żołnierskich, sięgającej jeszcze XVI i XVII wieku. Jest sentymentalnym
lamentem, opowieścią o zawiedzionej miłości i oskarżeniem ukochanej, przez którą
bohater wstępuje do kawalerii i ginie w walce za Ojczyznę – „za naszą ziemię skąpaną
we krwi, za nasze kajdany, za nasze kajdany, za wylane łzy”. Pieśń doczekała się
licznych wydań i wykonań. Jednym z nich jest scena w filmie „Hubal” Ryszarda
Filipskiego, w którym tytułowy bohater śpiewa razem ze swoimi żołnierzami „O mój
rozmarynie”. O autorze muzyki do „O mój rozmarynie” prawdopodobnie pisał w
sowich wspomnieniach Michał Sokolnicki (historyk, dyplomata i polityk oraz bliski
współpracownik Józefa Piłsudskiego) opisując marsz krakowskich strzelców z
Lanckorony do Krakowa 14 kwietnia 1913 roku: „Nie wiem, skąd ją przyniósł, z jakiej
tradycji wydostał młodzieniec, który maszerował wówczas w naszej pierwszej czwórce.
Swoim młodym, trochę jeszcze dziecinnym głosem zanucił ją nam z początku sam;
monotonnie w takt ociężałego, nieskładnego marszu pochwyciły ją to i ówdzie
żołnierskie głosy. […] Należałem do tych, co prosili wciąż o jej powtarzanie, od innych
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więc śpiewów wracaliśmy do niej i w końcu jeszcze przed Krakowem umiała ją cała
nasza kompania na pamięć i wybijała ciągle jej takt swym marszem. Tak przeszła ona
potem do innych oddziałów, weszła do skarbu wojska, zaczęła swoją długą wędrówkę
po szeregach chodzących po Polsce”.

Związek Strzelecki
Związek Strzelecki, do którego należeli Pomarański i
Sokolnicki, był polską organizacją paramilitarną, działającą
w zaborze austriackim od 1910 roku do wybuchu wojny.
Pierwsze oddziały powstały z inicjatywy konspiracyjnego

Józef Piłsudski (1867-1935).
Fotografia z 1914 roku,
opublikowana w piśmie
„Robotnik” w 1920 r

Związku Walki Czynnej we Lwowie (był to właśnie Związek
Strzelecki) oraz w Krakowie (Towarzystwo „Strzelec”). Od
1912 roku ZWC przekształcił się w centralę zrzeszenia
polskich organizacji strzeleckich. Związkiem kierowała
odtąd Komenda Główna Związków Strzeleckich we Lwowie,
pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, którego szefem
sztabu był Kazimierz Sosnkowski. Komendzie Głównej
podlegały odtąd trzy galicyjskie komendy regionalne:
Zachodnia (Kraków), Centralna (Rzeszów) i Wschodnia
(Lwów) oraz konspiracyjne: Komenda Królestwa Polskiego i
Komenda Zagraniczna. W oparciu o prawo Austro – Węgier

związek mógł szkoły oficerskie i podoficerskie, kupować
broń i amunicję, odbywać regularne ćwiczenia polowe oraz
korzystać ze strzelnic i urządzeń wojskowych. W 1913 roku Komenda Główna została
zlikwidowana, a jej miejsce zajął Wydział Wojskowy Komisji Tymczasowej
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, ponownie pod dowództwem
Józefa Piłsudskiego. W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki zrzeszał
6449 przeszkolonych strzelców, którzy wraz z żołnierzami Polski Drużyn Strzeleckich
utworzyli pierwsze oddziały Legionów Polskich. W 1919 roku utworzy został w
odrodzonej Polsce Związek Strzelecki, nawiązujący do tradycji Związku z lat 1910-13.
Był on organizacją masową, liczącą w 1939 roku ok. 500 tysięcy członków.
Współcześnie działa kilka organizacji nawiązujących do przedwojennego Związku
Strzeleckiego.
Opracował: Piotr Pacak
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