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My, Pierwsza Brygada 

muzyka: autor nieznany, na melodię Marszu Kieleckiego nr 10 

słowa: Andrzej Hałaciński i Tadeusz Biernacki 

„My, Pierwsza Brygada” – pieśń I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Od 2007 roku 

Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Słowa napisali Andrzej Hałaciński 1 i Tadeusz Biernacki. 

Muzyka została oparta na melodii Marsza Kieleckiego nr 10, którego domniemanym autorem był 

Andrzej Brzuchal – Sikorski. W okresie międzywojennym „Pierwsza Brygada” uważana była przez 

piłsudczyków za nieoficjalny hymn państwowy. Po wojnie, w okresie stalinowskim i 

gomułkowskim,  publiczne śpiewanie tej pieśni było zakazane. 

Nota historyczna 

Melodia „Pierwszej Brygady” to „Marsz Kielecki nr 10”, napisany 

prawdopodobnie około 1905 roku przez Andrzeja Brzuchala – 

Sikorskiego dla Orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej. Od 1914 

roku zyskała ona wielką popularność wśród żołnierzy Legionów 

Polskich, walczących z Rosją po stronie Austro – Węgier. We 

wspomnieniach Józefa Pomarańskiego czytamy: „Przed bitwą pod 

Łowczówkiem, na parę dni przed świętami Bożego Narodzenia 

1914 roku, orkiestra nasza z ochotników, kieleckich strażaków 

sformowana zagrała nam Marsza, który wówczas nie był jeszcze 

znany. Melodia sprawiła na nas wrażenie olbrzymie, nie mieliśmy 

jeszcze do niej słów, a mimo to przebrzmiewająca z niej moc tonów 

związana z realiami nadchodzącej bitwy, była nam bliska. Pod jej 

wrażeniem usłyszeliśmy rozkaz dowódcy batalionu por. Stanisława 

Burhardt-Bukackiego – „bagnet na broń” i pod jej wrażeniem poszliśmy do ataku2”. Słowa trzech 

pierwszych zwrotek napisał w 1917 roku Andrzej Hałaciński. Autorem kolejnych był Tadeusz 

Biernacki. Stało się to w pociągu wiozącym internowanych legionistów do obozu w Szczypiornie. 

Obecnie wykonywany tekst został zatwierdzony w 1937 roku przez ministra Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego. 

 

 
1 Andrzej Tadeusz Hałaciński ps. „Rogoziński” (ur. 10 listopada 1891 w Skawinie, zm. 10 kwietnia 1940 w Katyniu) – polski 

urzędnik, dyplomata, poeta, starosta, notariusz, autor słów pieśni „My, Pierwsza Brygada”, legionista, podpułkownik 

piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej. Wikipedia 
2 Wiesław Chmielewski, Legionowy epizod, „Strażak” nr 12/2004. 

Partytura utworu „Pierwsza brygada” (ca. 

1920). Źródło: Polona 
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Analiza tekstu 

 

We współczesnej wersji pieśń ma 9 zwrotek oraz powtarzany refren. 

Pierwsza zwrotka i refren przedstawiają legionistów jako butnych 

straceńców, ruszających do beznadziejnej walki z potężnym wrogiem i 

ofiarujących swoje życia Ojczyźnie.  

Druga zwrotka przypomina jak wielka była ofiara i cierpienia 

legionistów, ale podkreśla też, że nie zachwiały one ich wiary w sukces i 

nie zeszli z drogi u kresu której jest odzyskanie wolności i 

niepodległości przez Polskę. 

 W trzeciej zwrotce („Mówili żeśmy stumanieni …”) mamy odwołanie 

do fiaska planu wywołania antyrosyjskiego powstania po wkroczeniu 

Pierwszej Kompanii Kadrowej do Królestwa Polskiego jesienią 1914 r. 

Według profesora Janusza Pajewskiego „Wejście oddziałów 

strzeleckich do Królestwa miało w przekonaniu Piłsudskiego wznowić 

1863 i 1905 r. Strzelcy wraz z królewiackimi powstańcami opanowaliby część Królestwa, gdzie 

można by organizować wojsko i przygotowywać kadry władz politycznych. Niewielka nawet część 

Kongresówki, pozostając pod władzą Piłsudskiego, musiałaby mu dać silną pozycję zarówno wobec 

społeczeństwa polskiego, jak też i wobec zaborców1 „Strzelcy zostali jednak przyjęci w najlepszym 

razie chłodno. Miejscowa ludność była bierna i nie było spodziewanego masowego napływu 

ochotników. Główne siły polityczne Królestwa – zwłaszcza konserwatyści i ruch narodowy – wprost 

krytykowały strzelców jako „podejrzanych socjalistów” albo „austriackich najemników”. Dały 

również o sobie znać generalnie antyniemieckie nastroje Królewiaków, którzy mimo pamięci o 

Powstaniu Styczniowym 1863 roku na początku I Wojny Światowej byli zdecydowanie przeciwni 

Niemcom i Austro – Węgrom. Zbrojne wystąpienie legionistów postrzegano też jako niebezpieczną 

awanturę „(Nie wierząc nam, że chcieć to móc”). Jest to klasyczne odwołanie się do romantycznego 

„Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił”. Zwrotka przypomina samotną walkę legionistów i 

sławi ich wodza – Józefa Piłsudskiego – który w najgorszym czasie nie odstępował swoich żołnierzy. 

Czwarta zwrotka jest odwołaniem się do zmiany społecznych nastrojów wobec Legionów („Inaczej 

się dziś zapatrują …”). Krwawe walki na południu i na wschodzie oraz ogłoszenie przez Niemcy 

Królestwa Polskiego (w praktyce autonomii w dawnym zaborze rosyjskim) sprawiły, że legionistów 

 
1 Janusz Pajewski, Odbudowa Państwa Polskiego 1914-18, cytat za dzieje.pl 

 

Fotografia – portret Józefa 
Piłsudskiego (1914-1918). Źródło: 

Polona 
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stopniowo zaczęto postrzegać w Królestwie jako polskich żołnierzy, a Legiony jako kadrę przyszłego 

Wojska Polskiego. 

W piątej zwrotce legionowi weterani odrzucają jednak ten 

spóźniony szacunek („Nie chcemy już od was uznania …”) i nie 

zamierzają już prosić o to, z czego są dumni, a co wywalczyli 

ofiarą własnej krwi. Szósta zwrotka wymaga szerszego 

wyjaśnienia. Autor zapowiada w niej, że oto „Dziś nadszedł czas 

pokwitowania”. Musimy pamiętać, że słowa te pisane były już po 

tzw. „kryzysie przysięgowym” (9 i 11 lipca 1917 roku), kiedy to 

większość I i III Brygady odmówiła przysięgania na braterstwo 

broni wojskom Niemiec i Austro – Węgier. Odmowę zalecił sam 

Józef Piłsudski, który został za to aresztowany i osadzony w 

twierdzy magdeburskiej. Oficerów zbuntowanych brygad 

internowano w obozie w Beniaminowie, a żołnierzy w 

Szczypiornie. Dla nich żądanie złożenia przysięgi – de facto na 

wierność obcej sile – była jawną zdradą i zaprzeczeniem wszystkiego o co walczyli od jesieni 1914 

roku. Można sobie tylko wyobrazić ich rozgoryczenie, ale też wściekłość w tej drodze do obozu – stąd 

kończące tą zwrotkę wołanie „Zasadą jest, za krew chciej krwi”. Dwie ostatnie zwrotki to żarliwe 

zapewnienie o gotowości do ponoszenia dalszych ofiar w walce „za ideały i sny”. 

„Pierwsza Brygada” była bardzo popularna w okresie międzywojennym. Po wojnie była to pieśń 

zakazana. Trudno precyzyjnie ocenić kiedy to zniesiono. W latach 80-tych „Pierwsza Brygada” 

pojawiała się już w filmach – między innymi „Zamach stanu” (1980), filmie i serialu „Polonia 

Restituta” (1980 – 82) i „Katastrofa w Gibraltarze” (1986). 

 

Opracowanie: Piotr Pacak 

 

Pierwsza strona wydania „Pierwszej Brygady” 

z ok. 1928 r. Źródło: Polona 
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