Warszawa, 1 lipca 2014

Szanowni Państwo,
Rodziny i Przyjaciele Legionów

W stulecie utworzenia Legionów Polskich mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w Ogólnopolskim Zjeździe Rodzin i Przyjaciół Legionów, który odbędzie się 9 sierpnia
w Kielcach. Czynię to jako Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – organizator
tego spotkania, ale przede wszystkim jako potomek Legionisty.
Wracając myślami do 1914 roku możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że tak wiele
zawdzięczamy Legionom Polskim, każdemu Legioniście indywidualnie. Sto lat temu grupa
ideowców ruszyła, by zrzucić z siebie i ze swoich rodaków podległość wobec zaborców. Wbrew
obowiązującym konwencjom, kalkulacjom materialnym, rozsądkowi, ta wspólnota ochotników
podjęła działanie na rzecz idei Wolnej Polski, i zwyciężyła. Wraz ze swoim Komendantem,
Józefem Piłsudskim, w obliczu horroru I wojny światowej, Legioniści przyjęli postawę
obywatelską, wyprzedzającą powstanie struktur państwowych. Siła ich ducha stanowi
ponadczasowy wzór. Wstąpić do Legionów mógł każdy, a wszyscy byli sobie równi – na znak
słów Komendanta wygłoszonych 3 sierpnia w Krakowie:
Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. […] Wkrótce może pójdziecie na pola bitew,
gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami. […] Wszyscy
jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami .
Dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy dostrzec tego legionowego ducha, przekazywanego
z pokolenia na pokolenie, przechowywanego w rodzinach i najbliższym otoczeniu – także w nas
samych. Ten duch zawsze będzie miał dla nas szczególny, prywatny charakter, ale w szerszym
wymiarze stanowi także niematerialny skarb dziedzictwa narodowego Polski.
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z innych regionów Polski, różnimy się wykonywanym zawodem, czy wiekiem. Jednak ciekawość
poznania się przeważa. Chciałbym się spotkać z Wami, Waszymi rodzinami i przyjaciółmi

Legionistów, osobiście – porozmawiać przy kawie, zobaczyć pamiątkowe zdjęcia, usłyszeć
rodzinne legendy – mieć styczność z przekazanym Wam duchem legionowym.
Organizowany Zjazd ma w założeniu nawiązywać do tradycji przedwojennej. Ostatni Zjazd
Legionistów odbył się 75 lat temu w Krakowie – 5 i 6 sierpnia 1939 w 25. rocznicę Czynu
Zbrojnego Legionów. Pragniemy, aby przy licznych wydarzeniach artystycznych, edukacyjnych,
rozrywkowych i naukowych, przygotowanych przez nas w dniu Zjazdu, to wyjątkowe spotkanie
zachowało swój rodzinny i osobisty charakter oraz było radosną okazją do rozmowy,
wspomnień, odnalezienia swoich bliskich w Wykazie Legionistów Polskich oraz podzielenia
się rodzinnymi historiami i pamiątkami. Dlatego obecność każdego potomka i krewnego
Legionisty – każdego z Państwa – jest dla nas szczególnie ważna.
Chciałbym, razem z koleżankami i kolegami z Muzeum oraz legionowym miastem Kielce, gościć
Państwa w ten ciepły sierpniowy weekend, by wspólnie dzielić dumę z bycia częścią
Wielkiej Legionowej Rodziny.
Do zobaczenia 9 sierpnia w Kielcach, w myśl przesłania LEGIONOWEGO DUCHA –
że Każdy się liczy...
Z całego serca, serdecznie zapraszam

Krzysztof Jaraczewski
Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku

