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1915, 2 lipca, Dorotka - List do Stanisława Szeptyckiego.

Do Pułkownika hrfabiego] [Stanisława] Szeptyckiego.
Miejsce wysłania: Dorotka
Czas wysłania: 2 VII 1915 r.
J[aśnie] Wielmożlny] Panie Hrabio!

Dzisiaj z przykrością dowiedziałem się, że rozstajemy się [z] 2-gim korpusem, do
którego nie tylko przyzwyczailiśmy się, ale i poznaliśmy się z niezwykłą delikatnością w
stosunkach z polskimi legionistami. Tyleśmy mieli już przykrości, że każda zmiana wywołuje
w nas przykre oczekiwanie nowych niespodzianek, które zaś czekać mogą, teraz tym bardziej
jest to przykre, że trudno oczekiwać również sympatycznej względności, z jaką mieliśmy do
czynienia w 2-gim korpusie. Dziękuję najserdeczniej Panu, Panie Hrabio, za jego pracę przy
kierownictwie,

proszę

zarazem

być

wyrazicielem

naszej

wdzięczności

Ekscelencji

Komendantowi Korpusu i złożyć mu w moim imieniu i imieniu moich oficerów i żołnierzy
nasze uszanowanie i szczery żal, że wychodzimy spod Jego Komendy.
Pewien przestrach wzbudza we mnie, że idziemy w skład korpusu czeskiego, tyle złych
doświadczeń miałem w tej wojnie z Czechami, lecz cóż robić, żołnierz nie idzie tam, gdzie
chce, lecz tam, gdzie musi.
Przepraszam, Panie Hrabio, że się doń zwrócę z ostatnią prośbą. Ludzi mam niezwykle
zmęczonych, a teraz przeniesienie wszystkiego do całkiem innego kierunku wymagateż trochę
czasu. Gdyby więc można było nam wytargować 2 dni odpoczynku, byłoby to dla nas
wielkim dobrodziejstwem.

Pozwolę sobie wnajbliższej

przyszłości przesłać Panu, Panie

Hrabio, album z fotografiami, które może Panu przypomną niekiedy czasy, gdy Pan miał
kłopoty z polskim legionem dowodzonym przeze mnie.
Proszę również o rozkaz, aby z różnych brygad i pułków odesłano obecnie żołnierzy
z kawalerii, którzy byli w różnych czasach przykomenderowani do nich.
Proszę przyjąć, Panie Hrabio, wyrazy głębokiego szacunku i poważania.
Sługa
Józef] Piłsudski

Odpis, maszynopis.
AAN, Oddział VI, Archiwum K. Świtalskiego, sygn. 9, k. 157. Odpis Kazimierza Świtalskiego
z oryginału. Oryginał przechowywany do 1939 r. w Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. W lewym górnym rogu pieczęć inwentarzowa Instytutu Józefa Piłsudskiego w
Warszawie z opisem archiwalnym: "Archiwum / Dział I A / No 47".
Oryginału nie znaleziono.

! Stanisław Szeptycki (1867-1946) - generał Wojska Polskiego, z armii austriackiej, 1911-1914 attachć wojskowy
austriacki w Rzymie, 1914-1915 szef sztabu II korpusu, VI-XI 1916 dowódcaIII Brygady Legionów Polskich, od
XI 1916 do IV 1917 komendant Legionów Polskich, IV 1917 - II 1918 generał-gubernator w Lublinie, 1918-1919
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 1919-1920 dowódca Frontu Litewsko-Białoruskiego (1920 generał broni),
1921-1923 i 1923-1926 inspektor armii w Krakowie, 1923 minister spraw wojskowych, 1926 przeniesiony w stan
spoczynku, 1945-1946 prezes PCK.
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