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OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Szanowni Czytelnicy !
71-72. numer pisma Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk” podsumowuje dokonania terenowych struktur Związku w Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego, ustanowionego Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zawiera także materiały związane z: obchodami 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego; 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości i XXX - leciem powołania Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Z tych - na szczególne podkreślenie zasługują pielgrzymki piłsudczyków zorganizowane
17 sierpnia na Jasną Górę do Częstochowy i 5 listopada do Kahlenbergu w Wiedniu oraz Zułowa.
Polecamy również materiały i informacje: z podsumowania
ROKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO na ziemi ostrowieckiej oraz ziemi wołomińskiej; upamiętnianie rocznicy Powstania
Styczniowego przez Okręg Nadbużański; uroczystości wręczenia
sztandaru Okręgowi Kaszubskiemu ZPRP w dniu 7 października
2017 r., uroczystość jubileuszową 85. rocznicy odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i 5–lecia powołania Okręgu
Północnego w Rozewiu. Bogaty wachlarz współpracy piłudczyków ze szkołami zawierają materiały Okręgu ZPRP w Kraśniku.
Po prezentacji tych znamiennych wydarzeń nie sposób nie
sięgnąć do głębszej refleksji. Polecamy esej z cyklu; Rocznice –
znane i nieznane – dr Wiesława Leszka Ząbka, Inne formacje Legionowe. Z dziejów 1. Korpusu Polskiego w Rosji oraz prof. Wiesława Wysockieg,o Abolicja cesarza Karola I wobec legionistów skazanych w Marmaros-Sziget [27 września 1918 r].
Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZYKA,
spotka się z życzliwą oceną i zainteresowaniem.
Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek
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Temat z okładki

W

dniu 9 grudnia 2017 r. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, dokonał podsumowania
Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zorganizował Centralne Uroczystości 150.
rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W trakcie Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Biskupa Polowego gen. bryg. dr Józefa Guzdka, prezes Zarządu Krajowego ZPRP generał zw. Stanisław Władysław Śliwa przekazał jako wotum grawerton z wizerunkiem Hetmanki Żołnierza Polskiego oraz wyróżnił J.E. Biskupa Polowego stosownym medalem.
Red.
Redaguje zespół. Redaktor naczelny - dr Wiesław L.Ząbek, z-ca redaktora - red. techniczny - Tadeusz Ekiert
Przygotowanie do druku: PAT. Foto: Alina Małgorzata Nowacka-Brysiak, Stanisław Olszewski, Lechomir Domaszewicz, Jerzy Hlades
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych materiałach. Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Materiały prosimy przesyłać na płytach CD lub pocztą internetową na adres e-mail: pilsudczyk@pat.waw.pl, redakcja-saper@o2.pl
www.pilsudczyk.pl
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

ROZEWIE
85. LAT POMNIKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
(Wystąpienie prezesa Okręgu Północnego ZPRP)

S

zanowni zebrani, a w szczególności młodzieży - nadziejo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dzisiejsza uroczystość
poświęcona jest ludziom, którzy w latach trzydziestych
XX wieku szkolili się na obozach Przysposobienia Wojskowego
w Rozewiu. Oni stworzyli ten pomnik Marszałka, który odsłonięto
13 sierpnia 1932 r. przy udziale władz państwowych, wojskowych
i samorządowych - jako symbol szacunku i poszanowania dla
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Po wybuchu II Wojny Światowej pomnik zakopali polscy patrioci: Izydor Jaskulke i Józef Jeka z córką Stanisławą, chroniąc go
przed nazizmem.
29 kwietnia 2011 r. Pomnik doczekał się ponownego odsłonięcia, w którym oprócz władz uczestniczyli piłsudczycy m. in.: prezes
ZK ZPRP gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa, któremu miałem
zaszczyt i honor asystować, z inspiracji którego zrodził się obecny
Okręg Północny Rozewie ZPRP.
Jubileusz 85. lecia Pomnika i 5. lecia Okręgu Północnego Rozewie ZPRP jest poświęcony legionistom polskim Marszałka Józefa
Piłsudskiego, który przywrócił Polsce miejsce na mapie świata,
wolność i suwerenność.
Przetrwanie pomnika do ponownego odsłonięcia możemy zawdzięczać Panu Bogdanowi Mucha. To on ten pomnik i pomnik
Orła Białego zawinięte w siatkę maskującą przechowywał w magazynie do 1995 r. Za przygotowanie i ustawienie pomników należą się szczególne podziękowania: kmdr. Kazimierzowi Babińskiemu, Panu Grzegorzowi Matuszczykowi, Panu Romanowi Kużel
i Panu Markowi Dzierżyńskiemu.
Na tę okoliczność osobom reprezentującym instytucje i organizacje współpracujące zostaną wręczone jubileuszowe medale
i okolicznościowe znaczki, które powstały dzięki fundatorom.
Dziękuję sponsorom za tak cenny gest patriotyczny i życzę
dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów w pracy i działalności społecznej.
Dziękuję uczestnikom dzisiejszej pamięci o tych, którzy wywalczyli wolność naszej Ojczyzny.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI, KTÓRA NIGDY NIE WYGAŚNIE!
płk. zw. Marian Leszek Wiśniewski
Rozewie, 6 października 2017 r.
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej
tablicy z nadaniem latarni morskiej Rozewie II
imienia Jana Kasprowicza

ROZEWIE

J

edną ze znaczących uroczystości w gminie Władysławowo było odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nadaniem latarni morskiej Rozewie II imienia
Jana Kasprowicza, które odbyło się 17 czerwca 2017 roku. Wśród licznych
gości byli także przedstawiciele Zarządu Krajowego i Zarządu Okręgu Północnego ZPRP wraz z pocztem sztandarowym, którzy zostali zaproszeni przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, inicjatora uroczystości.
ZPRP reprezentowany był przez Skarbnika Zarządu Krajowego generała
brygady Związku Tomasza Stanisława Madeja, Prezesa Okręgu Północnego
pułkownika Związku Mariana Leszka Wiśniewskiego wraz z pocztem sztandarowym Okręgu Północnego, którego skład tworzyli: kapitan Związku Jan Grubba,
kapitan Związku Marian Korzeniewski i kapitan Związku Tadeusz Barra.
Niezwykła uroczystość rozpoczęła się występem Chóru Męskiego „Echo”
z Tczewa pod kierownictwem muzycznym dyrygenta Leszka Gołębia. Chór wykonał hymn Baltii „Od morza jesteśmy, od morza”, który został napisany przez
Jana Kasprowicza na prośbę Romana Dmowskiego.
Znaczenie i okoliczności nadania latarni imienia Jana Kasprowicza przybliżyli: dr Henryk Tomala, prezes TPNMM, dr inż. Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego i Mirosław Kuklik, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej.
Autorką i zarazem matką chrzestną pamiątkowej tablicy była uznana artystka Dobrochna Surajewska, która wypowiedziała charakterystyczne słowa „Od
tej chwili nadaję ci imię Latarnia Morska Rozewie II im. Jana Kasprowicza”. Prezes
Zarządu OPZPRP Rozewie w asyście generała Związku Tomasza Stanisława Madeja złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową.
kpt. zw. Marian Korzeniewski

Odsłonięcie pamiątkowego obelisku
upamiętniającego 80. rocznicę wizyty prezydenta
Ignacego Mościckiego w Nadolu
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0 lat temu 3 sierpnia 1937 roku gościł w Nadolu prezydent RP Ignacy Mościcki i dlatego przy okazji XV Wodno-Pieszej Pielgrzymki władze Gminy
Gniewino postanowiły uczcić to wydarzenie.
22 lipca 2017 r. odsłonięto pamiątkowy obelisk poświęcony prezydentowi
RP Ignacemu Mościckiemu w obecności starostów powiatu puckiego i wejherowskiego, ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej oraz licznie zaproszonych gości.
W uroczystości odsłonięcia pamiątkowego obelisku uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Północnego Rozewie: płk zw. Marian Leszek Wiśniewski, ppłk
zw. Zdzisław Sołtysiak i poczet sztandarowy w składzie: kpt. zw. Jan Grubba,
kpt. zw. Marian Korzeniewski i kpt. zw. Tadeusz Barra.
Wójt Gminy Gniewino Zbigniew Walczak podczas swego wystąpienia przypomniał między innymi przedwojenną historię pielgrzymki, kiedy to Nadole
było jedyną polską wsią po tej stronie jeziora, a najbliższy kościół katolicki znajdował się po przeciwnej stronie jeziora we wsi Żarnowiec. Najbliższa i najprostsza droga, omijająca granicę polsko-niemiecką, wiodła do kościoła przez wodę.
Po uroczystości odsłonięcia obelisku barwny korowód pielgrzymkowy
przeprawił się różnymi jednostkami pływającymi przez Jezioro Żarnowieckie
do Lubkowa, a stamtąd pieszo do Żarnowca. Uroczystości zostały zakończone
Mszą Św. odpustową w kościele parafialnym w Żarnowcu.
kpt. zw. Marian Korzeniewski
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TRADYC JE
INNE FORMACJE LEGIONOWE

Z DZIEJÓW I KORPUSU POLSKIEGO W ROSJI

W

ybuch 5 sierpnia 1914 roku wojny austriacko rosyjskiej, stanowiącej początek I wojny światowej, uruchomił akcje powstańczą piłsudczyków
oraz tak zwanych Komisariatów Wojskowych. Działania te
stanowiły swoistą reminiscencje powstania styczniowego.
Okazały się wkrótce fikcją. Nie sprawdziły się nadzieje na
wybuch wojny czy powstania przeciw Rosji, mimo że strzelcy dotarli aż do Kielc. Napływ ochotników z Królestwa Polskiego był nikły. Społeczeństwo polskie pozostało bierne
na „agitację wojenną”, a strzelców niejednokrotnie obwiniano, że działają na korzyść Prusaków.
Na ówczesny stosunek Polaków z zaboru rosyjskiego do
akcji strzeleckiej, miała niewątpliwie propaganda obozu narodowego Romana Dmowskiego, zdecydowanie opowiadająca
się za zachowaniem lojalności względem Rosji carskiej, za cenę
uzyskania ograniczonej autonomii oraz wykorzystanie faktu
brutalnego postępowania Niemców wobec Polaków, podczas
wkraczania na ziemie polskie [ m. in. fakt zbombardowania
i spalenia Kalisza]. Strzelcy walczący u boku wojsk austriackich
postrzegani byli jako sojusznik kajzerowskich Niemiec. Zawiodła również bardziej operatywna propaganda, wskazująca na
istotne cele wkraczających na teren „Kongresówki” oddziałów
polskich z Józefem Piłsudskim na czele.
Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z 14 sierpnia 1914 roku, sprzyjała tworzeniu polskich ochotniczych formacji wojskowych przeznaczonych do udziału w wojnie po stronie
rosyjskiej. W tej sytuacji grupa działaczy „endecji” skupiona wokół Witolda Gorczyńskiego, w styczniu 1915 roku doprowadziła
do utworzenia Legionów Polskich na czele których stanął gen.
Edmund Świdziński. Pierwszy Legion od miejscowości formowania zwany Legionem Puławskim liczył około 1000 żołnierzy
i walczył po stronie Rosji pod Radomiem i Iłżą. Utworzony 25
listopada 1914 roku Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego (KNP) stał się zwierzchnikiem
politycznym Legionu Puławskiego. Napływ ochotników spowodował utworzenie w Lublinie drugiego Legionu Lubelskiego.
Jednak istnienie ich było krótkotrwałe i 20 lipca 1915 roku rozwiązany legion zasilił przemianowany Legion Puławski na 739.
Drużynę Nowoaleksandryjską, a [Batalion Puławski], przerzucono we wrześniu 1915 roku do Twierdzy Bobrujsk.
Jak wcześniej sygnalizowaliśmy pod koniec sierpnia 1914
roku, austriackie dowództwo Cesarsko- Królewskiej Armii, zdecydowało powołać Legiony Polskie, będące częścią pospolitego
ruszenia. Początkowo planowano, że Legiony będą liczyć około
18 tys. żołnierzy, ochotników z zaboru rosyjskiego i austriackiego. Zgodnie z decyzją austriackiej Naczelnej Komendy legionistą mógł zostać ten, który nie podlegał obowiązkowi służby
w armii austro-węgierskiej. Stąd masowy udział w Legionach
młodzieży szkolnej i akademickiej. Legioniści otrzymali prawo
noszenia mundurów strzeleckich oraz czapek z orzełkami. Ko-
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menda i obsada kadrowa pozostała przy stronie polskiej. Wynegocjowano, iż legioniści zostaną użyci tylko do walki z armią
rosyjską.
Podobnie przez cały rok, od sierpnia 1914 roku do września
1915 roku na ziemiach polskich toczyły się zacięte walki państw
centralnych przeciwko Rosji carskiej z udziałem Legionów Polskich, którymi dowodził gen. Karol Durski- Trzaska, a 1. Brygadą - Józef Piłsudski. Legiony, które liczyły około 8 000 żołnierzy,
brały udział w ciężkich walkach, ponosząc krwawe ofiary. I tak:
1. Brygada biła się m.in.: pod Łowczówkiem koło Tarnowa, pod
Konarami w Kielecczyźnie, pod Józefowem nad Wisłą w Lubelskiem i pod Kostiuchnówka na południowym Polesiu. 2. Brygada zaś na Rusi Zakarpackiej, pod Mołotkowem i w innych rejonach.
Wydarzenia w Rosji w lutym 1917 roku, klęska militarna
następstwem tego zawierucha rewolucyjna, zmieniły układ sił
w Europie Środkowej i Wschodniej. W tej sytuacji Legiony Polskie utworzone do walki z Rosją carską straciły sens dalszego
istnienia. Zasadniczy cel rozpoczęty 6 sierpnia 1914 roku,
wystąpienie insurekcyjne i upodmiotowienie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej został spełniony.
Nowy okres polskiego wysiłku zbrojnego w Rosji nastąpił po
obaleniu caratu. Nowa Rosja aktami politycznymi jak orędzie
Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
z 27 marca 1917 roku, czy Manifest Rządu Tymczasowego z 30
marca tegoż roku, stworzyła nadzieję na rozbudowę polskich
sił zbrojnych z uwagi na fakt, że na terenach Rosji przebywało
około 800 tys. żołnierzy polskich. Sprawę polskich formacji wojskowych podniósł również I Ogólny Zjazd Wojskowych Polaków, który obradował w Piotrogrodzie od 8 do 22 czerwca 1917
roku. W wyniku zgody głównodowodzącego armią rosyjską,
gen. Ławra Korniłowa, przystąpiono do formowania I Korpusu
Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego,
składającego się: z trzech dywizji strzeleckich, trzech brygad artylerii, pułku kawalerii, pułku inżynieryjnego.

TRADYC JE
W połowie stycznia 1918 roku, po wielu perturbacjach
i utrudnieniach ze strony bolszewików Korpus Polski, który
wystąpił czynnie przeciwko bolszewikom, liczył około 29 tys.
żołnierzy czyli prawie połowę swojego stanu etatowego przewidzianego na 67 790 ludzi. Dowództwu Korpusu podlegały:
1. dywizja strzelców gen. Gustawa Ostapowicza, 2. dywizja
strzelców gen. Józefa Szamoty, 3. dywizja strzelców gen. Józefa Leśniewskiego, 1. Krechowiecki Pułk Ułanów płk Bolesława
Mościckiego, 2. pułk ułanów płk Stefana Suszyńskiego, 3. pułk
ułanów płk Zygmunta Łempickiego, 1. brygada artylerii płk
Kazimierza Pławskiego, 2. brygada artylerii płk Tadeusza Jastrzebskiego, dywizjon artylerii ciężkiej płk Edwarda Malewicza,
dywizjon moździerzy płk Eugeniusza Rodziewicza, 1. pułk inżynieryjny ppłk Bolesława Jaźwińskiego, brygada zapasowa gen.
Stanisława Pawłowskiego i elitarna jednostka Legion Rycerski
ppłk Adama Habicha.
Skończył się pierwszy okres życia Legionów Oficerskich okres organizacyjny, a zaczął się drugi - walk z bolszewikami
o przyszłą bazę Korpusu i bitew pod Jesieniem, Tatarką, Osipowiczami, które na zawsze okryły chwała Legię Rycerską i dorzuciły złotą kartę do historii oręża polskiego. Tym bardziej, że
w walce tej szło o życie i istnienie I. Korpusu Polskiego. Wbrew
deklaracjom bolszewickim, rozprzężone, rozpolitykowane i rozbestwione - skłonniejsze do dezercji i wiecowania niż do świadczenia powinności żołnierskich - podburzane przez otoczenie
Naczelnego Wodza chorążego Krylenkę podjęło zdradziecką
akcję przeciwko „bratniemu narodowi polskiemu”. Zachodziła
konieczność zajęcia stosunkowo mocnej bazy, dla stworzenia
ośrodka formowania i obrony sił polskich przed atakami oddziałów bolszewickich. Wybór padł na Bobrujsk.
Zwołana rada wojenna pod przewodnictwem płk Kuryłły
podjęła decyzję wyznaczającą noc z 2 na 3 lutego 1918 roku
na opanowanie Bobrujska. Czynnikiem strategicznym stawało
się zajęcie fortu Wilhelma, górującego nad miastem, posiadającego olbrzymie składy materiałów wybuchowych, a dla zajęcia którego przeznaczono dwa plutony 2. Legionu Oficerskiego
i 30 żołnierzy z 7. pułku strzelców pod dowództwem ppłk Habicha. Zajęcie Twierdzy i fortu Wilhelma wyznaczono na 3 w nocy,
a miasta Bobrujsk nazajutrz z uwagi na skąpe siły [ok. 800 bagnetów] jakimi dysponowały oddziały polskie.
Podobnie zakończyła się akcja przejmowania miasta. Rano
grupa ochotników udała się do siedziby straży ogniowej gdzie
zamknęło się 140 Rosjan z 16 ciężkimi karabinami maszynowymi [„kulomiotami”]. Brawurowo przeprowadzona akcja
zakończyła się sukcesem. Jednocześnie inna grupa zajęła tak
zwaną Czerwoną Basztę przy moście nad Berezyną. To bezkrwawe zajęcie Twierdzy było możliwe dzięki męstwu żołnierzy
polskich, ich zdecydowaniu i świetnie przygotowanej akcji
przez dowódców: pułkownika Kuryłłę, podpułkownika Habicha
i podpułkownika Malewicza. Zajęcie Bobrujska nie zakończyło bynajmniej walk z bolszewikami. Przeciwnie, dla 2. Legionu
Rycerskiego zaczął się okres ożywionych walk [do marca 1918
roku] dla zapewnienia Bazie polskiej w Bobrujsku bezpieczeństwa od napadów bolszewickich.
6 marca ukazał się rozkaz dowódcy I Korpusu gen. Dowbór
- Muśnickiego, w którym wylicza, „że Bobrujsk zdobyty został

przez bardzo nieliczne siły: garść oficerów 2-go Legionu Oficerskiego z podpułkownikiem Habichem, 300 Strzelców 6-go
pułku z podpułkownikiem Kuryłłą, kilkudziesięciu Strzelców
7-go pułku, garstkę żołnierzy pułku inżynierskiego pod pułkownikiem Jaźwińskim, kilkudziesięciu artylerzystów ciężkiego dywizjonu, prowadzonych przez pułkownika Malewicza, kilkunastu żołnierzy 3 -iej dywizji Strzelców. Oto wszystko.”
Rozkaz dowódcy I. Korpusu Wschodniego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego nr 219 z dnia 20 kwietnia 1818 r.
o reorganizacji legionów oficerskich, stanowi o połączeniu
obydwóch legionów oficerskich w jedną Legię Rycerską,
w składzie dwóch batalionów pod dowództwem podpułkownika Habicha. Dowódcą 1 batalionu został kpt. Wrzaliński, dowódcą 2 batalionu - ppłk Łabuć, samodzielnego plutonu artylerii - kpt. Jakowicz, oddziału łączności - por. Minkiewicz,
oddziału konnych wywiadowców - kpt. Szelągowski, oddziału
kulomiotów 1 batalionu - kapitan Kudaj, 2 batalionu - por. Jałowiecki i „nie frontowej” kompanii podchorążych [szkoły] – kpt.
Jatelnicki. Zreorganizowana Legia R y c e r s k a liczyła około 1100 bagnetów, zaś cały I. Korpus Wschodni liczył około 29
tys. żołnierzy. Na tle walk z zdemoralizowanymi bandami żołniersko - chłopskimi tzw. „czubaryków” i regularnymi oddziałami bolszewików dążących za wszelką cenę do likwidacji sił polskich w Bobrujsku, wspaniałym i wręcz kulminacyjnym punktem w życiu Legii Rycerskiej były obchody 3 maja.
Wznowienie 18 lutego 1918 roku przez wojska niemieckie
ofensywy na froncie wschodnim spowodowało nawiązanie
współpracy Korpusu Polskiego z Niemcami i podpisaniem stosownej umowy, w dniu 26 lutego 1918 roku, odnośnie realizacji
zadań okupacyjnych na terenie Białorusi. Zawarcie przez Niemców Traktatu pokojowego z Rosją Sowiecką, w dniu 3 marca
1918 roku w Brześciu, kończy kres istnienia I. Korpusu Polskiego, który dla Niemców przestał być potrzebny. Na podstawie
umowy z dnia 21 maja 1918 roku podpisanej z Niemcami przez
gen. Józefa Dowbor - Muśnickiego I. Korpus Polski został zdemobilizowany, a żołnierze zwolnieni ze służby.
Z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć losy innych Korpusów Polskich walczących w Rosji. Podobny los spotkał III Korpus Polski staczającego boje w rejonie Żytomierza,
w obronie polskich majątków i ludności z dobrze uzbrojonymi oddziałami chłopskimi. Otoczone przeważającymi siłami
bolszewików wspieranych przez zrewoltowane oddziały ukraińskiego kozactwa, nawiązały porozumienie z jednostkami
austro - wegierskimi, którzy w czerwcu 1918 roku ostatecznie
rozbroili Korpus bez walki.
Zdecydowany opór stawił II. Korpus Polski dowodzony
przez gen. Józefa Hallera, którego podstawowy trzon stanowili
żołnierze II Brygady Legionów Polskich, od walk na Bukowinie
i w Karpatach zwaną Brygadą Karpacką. Po zaciętym boju stoczonym 11 maja 1918 roku pod Kaniowem, znaczna jej część
razem z gen Józefem Hallerem przedarła się przez pierścień
okrążenia wojsk niemieckich. Pozostali podzielili los innych
legionistów internowanych w obozach lub wcielonych do obcych wojsk okupacyjnych.
dr Wiesław L.Ząbek
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CZĘSTOCHOWA
III PIELGRZYMKA PIŁSUDCZYKÓW NA JASNĄ GÓRĘ
W dniu 17 sierpnia 2017 r. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej zorganizował III Pielgrzymkę Piłsudczyków na Jasną Górę w Częstochowie. W jej trakcie
piłsudczycy wzięli udział: w uroczystej mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji
Ojczyzny, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
i Jego Żołnierzy oraz Związku Piłsudczyków RP i ich Rodzin;
otwarciu wystawy płk zw. Jarosława Biereckiego „Drogi do
Wolności”; uroczystej zbiórce Okręgów i Oddziałów ZPRP
celem wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie organizacyjne; spotkaniu Prezydium Zarządu Krajowego ZPRP
z Wojewodami, Starostami, Prezydentami Miast, Burmistrzami i Wójtami zaprzyjaźnionych władz państwowych i samorządowych oraz w Apelu Jasnogórskim podczas którego
Związek Piłsudczyków RP został zawierzony Najjaśniejszej
Pani Matce Boskiej Częstochowskiej.

6

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
UROCZYSTA ZBIÓRKA
Trzecia pielgrzymka piłsudczyków, oficjalnie rozpoczęła się
o godz. 12,00 od uroczystej zbiórki w Sali św. Józefa Domu Pielgrzyma w Częstochowie, wprowadzeniem sztandarów Związkowych
i odśpiewaniem Hymnu Związku Piłsudczyków RP. Otwierając spotkanie - przybyłych uczestników pielgrzymki w tym Honorowych
Gości - powitał prezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. Związku Stanisław Władysław Śliwa. Następnie dokonano uroczystego otwarcia wystawy„Drogi do Wolności” autorstwa płk zw. Jarosława Biereckiego. Kolejnym przedsięwzięciem była promocja wydawnictwa
albumowego Piłsudski i piłsudczycy na ordynansach u Hetmanki
Żołnierza Polskiego – autorstwa Wiesława Leszka Ząbka i Stanisława
Zielińskiego. Promocji książki dokonał wiceprezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. dyw. zw. dr Wiesław l. Ząbek oraz prezes Instytutu
Józefa Piłsudskiego w Warszawie prof. Wiesław Wysocki.
MSZA ŚWIĘTA PIŁSUDCZYKOWSKA
Po zbiórce uczestnicy uroczystości zorganizowaną kolumną ze
sztandarami przeszli do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie o godz.
13,00 kapelan Związku Piłsudczyków RP ks. prałat gen. dyw. zw. dr
Marian Próchniak, w koncelebrze z Jasnogórskim Kapelanem Żołnierzy Niepodległości o. gen. bryg. zw. dr Eustachym Rakoczym
odprawili Mszę św. w intencji Ojczyzny, śp. Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy oraz Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polski i Ich Rodzin. Przed zakończeniem Mszy
św. prezes Zarządu Krajowego gen, Związku Stanisław Władysław
Śliwa złożył jako wotum Hetmance Żołnierza Polskiego najwyższe
związkowe odznaczenie Honorowy Order Związku.
UROCZYSTA ZBIÓRKA PIŁSUDCZYKÓW
Po przerwie obiadowej o godz. 16,00 piłsudczycy spotkali się
na uroczystej zbiórce w Sali św. Józefa w Domu Pielgrzyma, gdzie
po wprowadzeniu sztandarów związkowych i powitaniu zebranych przez prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisława
W. Śliwę, zostały odczytane [przez prezesa Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego mjr. zw. Tomasza Kocenta] uchwały Zarządu Krajowego
odnośnie wyróżnień.

Orderem Honorowym Związku zostali odznaczeni:
• Janusz Hirsz,
• płk zw. Stanisław Olszewski.
Ponadto zostały wręczone przez prezesa Związku Piłsudczyków RP złote i srebrne Krzyże Związku oraz awanse na kolejne stopnie związkowe.
SPOTKANIE PIŁSUDCZYKÓW Z SAMORZĄDOWCAMI
Kolejnym punktem bogatego programu Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę było spotkanie Prezydium Zarządu
Krajowego ZPRP z wojewodami, starostami, prezydentami,
burmistrzami i wójtami oraz przedstawicielami władz samorządowych zaprzyjaźnionych ze Związkiem celem podsumowania
dotychczasowej współpracy i nakreślenia wspólnych przedsięwzięć realizowanych w roku jubileuszowym – 100 lecia Odzyskania Niepodległości, przypadającej na 2018 rok. W trakcie
spotkania prezes ZK ZPRP gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa
wyróżnił samorządowców stosownymi grawertonami Związku
Piłsudczyków RP.
APEL JASNOGÓRSKI
O godz. 21,00 piłsudczycy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, któremu przewodził Kapelan Jasnogórski o. gen. bryg.
zw. dr Eustachy Rakoczy, Kapelan Związku Piłsudczyków RP ks.
prałat gen. dyw. zw. dr Marian Próchniak. Prezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. mgr Stanisław Władysław Śliwa odczytał
akt zawierzenia Najjaśniejszej Pani Matce Boskiej Częstochowskiej piłsudczyków. Modlitwę różańcowa poprowadził ks. prałat Edmund Skalski. Udział licznych pocztów sztandarowych,
odśpiewanie na początku Apelu Hymnu Narodowego „Jeszcze
Polska nie zginęła…” oraz Hymnu „Boże coś Polskę…” nadało
szczególną oprawę tej podniosłej modlitwie u stóp tego Świętego Obrazu.
Wiesław L. Ząbek
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KAHLENBERG
IV PIELGRZYMKA DO KALENBERGU

W

    dniach 4 -6 listopada 2017 r. odbyła się kolejna pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej do KAHLENBERGU, polskiej świątyni we Wiedniu.
Udział w niej wzięli m.in.: członkowie Zarządu Krajowego ZPRP
z sekretarzem Zarządu płk zw. Julianem Michasiem oraz płk zw.
Jarosławem Biereckim; liczni przedstawiciele terenowych Okręgów i oddziałów Związku z prezesami – Okręgu Nadbużańskiego z płk zw. Konradem Wróblem, Okręgu w Kraśniku z gen. bryg.
zw. Jerzym Cichockim, Okręgu Pomorskiego, Oddziału z Ciechanowa z płk zw. Jackiem Stachiewiczem, Oddziału z Ostrowi Maz.
z płk zw. Jerzym Trojanowskim, Oddziału z Kalisza z Okręgu Dolnośląskiego z Sycowa oraz Okręgu Mazowieckiego z Warszawy.
Całości delegacji piłsudczyków przewodniczył [z powodu choroby prezesa Zarządu Krajowego generała zw. Stanisława Władysława Śliwy] wiceprezes gen. dyw. zw. dr Wiesław Leszek Ząbek.
W pielgrzymce obok rodzin piłsudczyków wzięli udział także
kapelani z ks. gen. dyw. zw. dr Marianem Próchniakiem oraz honorowym piłsudczykiem prof. Wiesławem Wysockim. Ta kolejna
pielgrzymka piłsudczyków miała kilka odsłon.
Pierwsza odsłona
Uroczystości w dniu 5 listopada rozpoczęły się od złożenia
wieńca pod symbolicznym pomnikiem poległych żołnierzy króla
Jana III Sobieskiego. O godz. 12,00 odbyła się uroczysta msza św.
celebrowana przez naczelnego kapelana Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej, ks. prałata gen. dyw. zw. dr Mariana
Próchniaka, w koncelebrze z ks. kan. Romanem Krekorą, rektorem
sanktuarium na Kahlenbergu z udziałem pocztów sztandarowych.
W uroczystości uczestniczyli: Ambasador RP w Austrii p. Jolanta
Róża Kozłowska, Konsul Generalny RP w Austrii dr Aleksander Korybut-Woroniecki; Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy płk Adam
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Stępień, dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu p. Rafał Sobczak,
przedstawiciele miejscowej polonii z Pierwszą Damą p. Danutą
Nemling oraz liczne delegacje terenowych struktur ZRPR [około 70
osób].
Po mszy św. złożone zostały wiązanki kwiatów pod Tablicami
Epitafijnymi usytuowanymi na frontonie świątyni. Pod Tablicą upamiętniającą Naczelnego Wodza Wiktorii Wiedeńskiej, króla Jana III
Sobieskiego – wieniec złożyła delegacja ZPRP na czele z płk zw.
Jarosławem Biereckim; Naczelnego Wodza Wiktorii Bitwy Warszawskiej 1920 r. Marszałka Józefa Piłsudskiego - delegacja w składzie:
gen. dyw. zw. dr Wiesław Leszek Ząbek, płk zw. Julian Michaś, płk
zw. Konrad Wróbel; Ojca św. Jana Pawła II, delegacja kapelanów
z ks. prałatem gen. dyw. dr Marianem Próchniakiem. Wieńce złożyła
również Ambasada RP w Austrii, Redakcja pisma Polonii Austriackiej „Polonika” oraz przedstawiciele miejscowej Polonii.
Następnie odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń Związkowych. Awansem do stopnia pułkownika Związku
została wyróżniona p. Danuta Nemling, podpułkownika Związku
ks. Zygmunt Okoń. Wyjątkową oprawę uroczystości stanowiła orkiestra i koncert w wykonaniu solistki p. Katarzyny Biereckiej, której
piękny głos oraz profesjonalizm, wywołał łzy wzruszenia u wielu
słuchaczy.
Odsłona druga
Po obiedzie w regionalnej restauracji zorganizowany przez ks.
Zygmunta Okonia, o godz. 16,00 nastąpiła kolejna odsłona niedzielnych uroczystości na Kahlenbergu. W polskiej świątyni u ks.

rektora Wojciecha Kucza odbyła się uroczystość przekazania Honorowego Orderu Związku Piłsudczyków RP przyznanego przez ZK
ZPRP - za wybitne zasługi - dla ostatniego cesarza Austro-Węgier
bł. Karola I. Aktu dekoracji dokonał wiceprezes Zarządu Krajowego
ZPRP gen. dyw. zw. dr Wiesław Leszek Ząbek, który po krótkim wystąpieniu okolicznościowym przekazał odznaczenie ks. rektorowi
Wojciechowi Kuczy. Ponadto innymi odznaczeniami zostali wyróżnieni: Złotym Krzyżem Związku, p. Peter Graf von Stolberg-Stolberg
i ks. rektor kanonik Wojciech Kucza.
Odsłona trzecia
Stanowiła niepowtarzalną wizytę w salonie p. Danuty Nemling,
skupiającym wybitnych działaczy niepodległościowych Polonii
Austriackiej. Atmosferę spotkania i tego miejsca tworzyła osobowość p. Danusi - pierwszej Damy Polonii, zafascynowanej Józefem
Piłsudskim i nurtem niepodległościowym Legionistów polskich.
To z jej inspiracji odszukano korzenie abolicji dokonanej przez
cesarza Karola I odnośnie 116 legionistów polskich skazanych na
karę śmierci przez władze wojskowe c.k. armii austro-węgierskiej.
To u niej spotykają się ludzie nauki i kultury, twórcy, dziennikarze
i działacze niepodległościowi ażeby dyskutować o sprawach ważnych dla Polski i Austrii. To tu wykuwa się patriotyzm środowiska
polonijnego i kształt tradycji przez nich kultywowany.
I na koniec trzeba podkreślić niezwykłą życzliwość i gościnność
tych autentycznych patriotów, a zarazem opiekunów z Redakcji
POLONIKA.
Wiesław Leszek Ząbek
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WARSZAWA

P

Podsumowania Roku
Marszałka Józefa Piłsudskiego

odsumowania Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego, [uchwalonego przez Sejm RP, w dniu 22 czerwca 2016 r.] oraz 150.
rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zarząd Krajowy ZPRP dokonał, w dniu 9 grudnia 2017 r. w Katedrze Polowej
WP w Warszawie. Uroczystość - którą licznie zaszczycili Piłsudczycy z całego kraju, poczty sztandarowe [ponad 20] min.: organizacji
kombatanckich, piłsudczykowskich, strzeleckich, szkół noszących
imię Józefa Piłsudskiego, leśników i lokalnych samorządów – mała
trzy odsłony:
Pierwsza to: Uroczysta Msza św. w intencji Marszalka Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy Legionistów koncelebrowana przez J.E.
ks. gen. bryg. dr Józefa Guzdka.
Druga to: Koncert „Pieśni Legionowych” Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod batutą Pawła
Szkopa.
Trzecia to: Uroczysta zbiórka w Sali Konferencyjnej Katedry Polowej WP połączona ze spotkanie opłatkowym piłsudczyków z zaproszonymi Gośćmi.
Msza Św. celebrowana przez Ordynariusza Polowego, w koncelebrze
z naczelnym kapelanem ZPRP ks. prałatem gen. dyw. zw. dr Marianem
Próchniakiem i kapelanem Okręgu Nadbużańskiego ZPRP ks. kan. ppłk
zw. Pawłem Stacheckim, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Zarządu Krajowego ZPRP pod dowództwem płk zw. Stanisława Kopera oraz
odegraniu Hymnu Narodowego przy salucie szablami przez piłsudczyków. W głęboko patriotycznej homilii Biskup Polowy WP zwrócił uwagę
na korzenie rodzinne przyszłego Marszałka Polski, zasady i wartości jakie wyniósł z domu, a szczególnie rolę Jego matki Marii w wychowaniu
patriotycznym i niepodległościowym. Te wartości wyniesione z rodzinnego domu wyniósł przyszły Marszałek Polski do walki o niepodległość
i w służbie Ojczyźnie. „To swojej Matce Józef Piłsudski zawdzięcza patriotyczne i obywatelskie wychowanie. To rodzinny dom zaszczepił w nim te nieprzemijające wartości: BÓG, HONOR, OJCZYZNA”.
Po Mszy Św. prezes Zarządu Krajowego ZPRP kol. gen. zw. Stanisław
Władysław Śliwa wręczył J.E. ks. Bp gen. bryg. dr Józefowi Guzdkowi Honorowy Order Związku oraz jako Dar Ołtarza Votum z Matką Boską Częstochowską, Hetmanką Żołnierza Polskiego. Natomiast naczelny kapelan
ZPRP ks. prałat dr Marian Próchniak, gen. dyw. Związku uhonorował medalem 100. Rocznicy objawień fatimskich J.E. ks. Biskupa Polowego WP
gen bryg. dr Józefa Guzdka i ks. kan. ppłk Związku Pawła Stacheckiego.
Po odprowadzeniu sztandarów organizacyjnych, Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem
Pawła Szkopa wykonał koncert „Pieśni Legionowych”, który był długo
oklaskiwany [na stojąco] za piękne wykonanie i dostarczone wzruszenia.
Kolejna odsłona uroczystości odbyła się w Sali Konferencyjnej Katedry Polowej, w czasie której zostały wręczone Akty powołania terenowych oddziałów Związku w: Kozienicach, Szutowie, Kahlenbergu
w Wiedniu.
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OSTRÓW MAZOWIECKA

W

dniu 5 grudnia 2017 r. odbyły się w Komorowie
uroczystości podsumowania ROKU MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w powiecie Ostrów Maz.
zorganizowane staraniem lokalnych władz samorządowych
pod przewodnictwem p. Zbigniewa Kamińskiego – Starosty
Ostrowieckiego i Oddziału ZPRP w Ostrowi płk zw. Jerzego
Trojanowskiego. Po mszy św. w kościele garnizonowym w Komorowie, zwiedzeniu Izby Pamięci oraz Alei Chwały Oręża Polskiego, złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego,
uczestnicy uroczystości spotkali się się w auli LO im. M.Kopernika, gdzie dokonano podsumowania ROKU PIŁSUDCZYKOWSKIEGO i powiatowego konkursu wiedzy o Marszałku Józefie
Piłsudskim. Starosta powiatu wręczył stosowne wyróżnienia.
Występ zespołu artystycznego z Liceum Ogólnokształcącego uświetnił tę piękną uroczystość.
Red.
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WARSZAWA

• W dniach 4 – 6 listopada 2017 r. delegacja z prezesem Okręgu
Mazowieckiego ZPRP, kol. Wiesławem Leszkiem Ząbkiem wzięła
udział w IV Pielgrzymce Piłsudczyków do Sanktuarium Niepodległościowego na Kahlenbergu w Wiedniu.

KRONIKA WYDARZEŃ
• W dniu 12 września 2017 r. w miejscowym Ratuszu Warszawa
Rembertów Okręg Mazowiecki zorganizował Otwarte Zebranie
członków ZPRP, w ramach obchodów Święta Związku Piłsudczyków RP z udziałem zaprzyjaźnionych prezesów związków
i stowarzyszeń kombatanckich oraz niepodległościowych. Zebranych powitał Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
p. Mieczysław Golónka. Wykład inauguracyjny wygłosił płk Apolinary Prokop. Następnie wręczono wyróżnienia i odznaczenia
oraz legitymacje członkowskie nowo przyjętym członkom Związku. Spotkanie koleżeńskie przy grillu w rezydencji kol. Waldemara Sobczyka zakończyło to owocne spotkanie.
• W dniu 10 listopada 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 189 przy ul.
Dwóch Mieczy w Warszawie obchodziła SWIĘTO SZKOŁY i kolejną Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Stosowne życzenia
i okolicznościowy grawerton, w imieniu prezesa ZK ZPRP kol.
Stanisława Władysław Śliwy złożył Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej kol. Wiesław Leszek Ząbek.
• W dniu 24 listopada 2017 r. w Warszawie w 76. Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kowelskiej 1 odbyły się uroczystości 25 lecia
Szkoły im. Marszalka Józefa Piłsudskiego oraz 150. Rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stosowne życzenia i okolicznościowy grawerton w imieniu piłsudczyków i prezesa Zarządu
Krajowego ZPRP złożył kol. Wiesław Leszek Ząbek.
WLZ

WOŁOMIN

Obchody 100-lecia niepodległości
w powiecie wołomińskim rozpoczęte

W

dniu 21 stycznia 2018 r. z inicjatywy starosty wołomińskiego zainaugurowano obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę w Powiecie Wołomińskim.
Obchody rocznicowe rozpoczęły się od mszy św. z udziałem pocztów sztandarowych i delegacji piłsudczyków Okręgu Mazowieckiego ZPRP z prezesem gen. dyw. Związku dr Wiesławem Leszkiem
Ząbkiem i płk Związku Józefem Melakiem. Następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie.
W swoim wystąpieniu starosta wołomiński p. Kazimierz Rakowski przypomniał drogi do wolności i rolę w jej odzyskaniu przez
Józefa Piłsudskiego. Podkreślił patriotyzm mieszkańców regionu
i fakt, iż Pomnik w Wołominie jest jednym z pierwszych pomników
Marszałka, postawionych przez społeczeństwo w wolnej już Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Uroczystość zakończył spektakl patriotyczny „Zawsze na przedzie” zorganizowany przez Fundację Dumni Polską.
WLZ
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Wręczenie sztandaru
dla okręgu Kaszubskiego

KOSAKOWO

W

dniu 7 października 2017 roku w Kościele Parafialnym w Kosakowie odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania Sztandaru Okręgu Kaszubskiego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktu Poświęcenia Sztandaru dokonał Ksiądz prałat generał
dywizji zw. dr Marian Próchniak w asyście księdza Jana Grzelaka, proboszcza Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie.
Aktu Nadania Sztandaru Okręgowi Kaszubskiemu Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej dokonał osobiście generał Związku Stanisław Władysław Śliwa.
Honory Rodziców Chrzestnych Sztandaru Okręgu Kaszubskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej pełnili:
Pani Wiesława Paciuch – Matka Chrzestna Sztandaru i Radny
Samorządu Województwa Pomorskiego, pułkownik Związku –
Jarosław Bierecki - Ojciec Chrzestny Sztandaru.
Uroczystość Poświęcenia i Nadania Sztandaru Okręgowi
Kaszubskiemu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej stała się bardzo ważnym wydarzeniem, w życiu lokalnej
społeczności Gminy Kosakowo.
W tej pięknej religijno-patriotycznej uroczystości udział
wzięli zaproszeni Goście: Posłowie i Senatorowie RP, Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych województwa
Pomorskiego, Komendant Główny OHP, Przedstawiciele Firm
i Uczelni Wyższych, media: radio, prasa TVP O/Gdańsk, mieszkańcy Kosakowa oraz członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
WP
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WYSZKÓW
Związek Piłsudczyków
z Wyszkowa pamięta
o swoich bohaterach
W Kamieńczyku przy Pomniku Powstania Styczniowego
zostały zorganizowane uroczystości upamiętniające 154.
rocznicę wybuchu powstania. Uczestnicy oddali hołd poległym i walczącym o niepodległość Ojczyzny, złożyli kwiaty
i zapalili znicze na grobie powstańców. Uroczystość miała za
zadanie przypomnieć tragiczne dla narodu polskiego wydarzenia z lat 1863-1864. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć Związku Piłsudczyków z Wyszkowa.

W

masowym grobie spoczywa 14 powstańców z oddziału Józefa Matlińskiego. Byli to uczestnicy bitwy,
która rozegrała się tu 12 marca 1893 r. Oddział 200
powstańców zmierzył się z ponad 700 żołnierzami rosyjskimi.
W 1927 roku na mogile ustawiono pomnik upamiętniający
uczestników walk o niepodległość Ojczyzny.
Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie
na czele z prezesem płk zw. Konradem Wróblem oddał hołd
poległym w Kamieńczyku powstańcom walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny. Piłsudczycy przybyli ze sztandarem
powstańczym i sztandarem związku. Złożyli wiązanki kwiatów
oraz zapalili znicze. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele w Kamieńczyku. Podczas niej płk zw. Konrad Wróbel
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przybliżył działania powstańcze w Puszczy Białej, szczególnie
te z okolic Kamieńczyka. Przypomniał sylwetki uczestników powstania styczniowego, z oddziałów walczących na naszym terenie, m.in. Leona Królikowskiego urodzonego w Kamieńczyku.
Uczestnicy mszy z uwagą wysłuchali słów prezesa i podziękowali mu oklaskami. Przybyłych gości prezes obdarował książkami o tematyce powstańczej dotyczącej naszego regionu. Książkę o majorze Bronisławie Deskurze otrzymał z okazji imienin
wikariusz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Kamieńczyku ks. Mariusz Morka.
W tak ważnych uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości z powiatu wyszkowskiego, a nawet z województwa mazowieckiego. Między innymi środowiska kombatanckie,
stowarzyszenia, przedstawiciele lokalnej władzy i społeczeństwa. Uroczystość przy pomniku zaczęła się od odegrania hymnu państwowego.
Jednym z głównych zadań Związku Piłsudczyków z Wyszkowa jest zachowanie pamięci o powstańczych bohaterach,
którzy oddali życie za wolną Polskę i przekazanie o nich wiedzy
kolejnym pokoleniom. Dziś po 154 latach od wybuchu Powstania Styczniowego jesteśmy pełni podziwu dla bohaterstwa naszych przodków. Takie uroczystości to czas na pamięć i refleksję
nad tym, jak możemy uczyć się od uczestników walk gorącej
miłości do Ojczyzny. Takie spotkania to czas na przemyślenia,
jak przekazywać uczucia narodowe młodemu pokoleniu i jak
nim mądrze pokierować, żeby historię swojego regionu mieszkańcy pisali sami.
Teresa Przygoda
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Po śladach historii
Powstania Styczniowego
Powstanie Styczniowe wybuchło 154 lata temu i jest w historii Polski wydarzeniem szczególnym. Stoczone na terenie Puszczy Białej, a więc także na terenie powiatu wyszkowskiego walki
powstańcze pokazują, że ziemia wyszkowska jest ważną częścią
Ojczyzny i jest z nią integralnie połączona. Dzieliła z nią jej dole
i niedole. Z tego powodu 8 lutego 2017 r. na terenie powiatu wyszkowskiego została zorganizowana wycieczka autokarowa śladami Powstania Styczniowego.

P

odążając szlakiem mogił powstańczych odwiedzono miejsca upamiętniające wydarzenia Powstania Styczniowego
oraz miejsca spoczynku powstańców styczniowych. Składano kwiaty i palono znicze, czcząc pamięć wszystkich poległych. Inicjatorem był Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie z płk. zw. Konradem Wróblem na czele oraz Wicestarosta
Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz. Powiat zapewnił też środki
finansowe i zorganizował w Brańszczyku poczęstunek dla uczestników. Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, członkowie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, Hubert Sieńkowski, prawnuk powstańca styczniowego poległego pod Suwinem, uczniowie klasy mundurowej CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z opiekunami oraz
mieszkańcy okolicznych miejscowości byli aktywnymi uczestnikami tego niecodziennego wydarzenia.
Miejsca pamięci poświęcone ofiarom Powstania Styczniowego,
są objęte szczególną opieką Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Nadbużański w Wyszkowie. Dwunastu Piłsudczyków ze sztandarem
powstańczym, ubranych w tradycyjne mundury i stroje powstańcze wskazywało te miejsca, a prezes Konrad Wróbel o nich opowiadał. W trakcie podróży uczniowie zostali zapoznani z dowódcami
Powstania Styczniowego w Puszczy Białej - Władysławem Cichorskim „Zameczkiem”, mjr. Bronisławem Deskurem, płk. Karolem Frycze, płk. Ignacym Mystkowskim, działaczem patriotycznym Wiktorem Godlewskim oraz kapitanami walczącymi w oddziale Ignacego Mystkowskiego - Janem Podbielskim i Władysławem Ostaszewskim. Wszędzie czekali przedstawiciele lokalnej władzy, reprezentanci szkół i mieszkańcy.
Rajd Pamięci rozpoczął się w Wyszkowie w Sanktuarium św.
Idziego, gdzie znajduje się Tablica Pamiątkowa (ufundowana przez
Piłsudczyków) poświęcona pamięci Kapelanów Puszczy Białej, bohaterów walk powstańczych.
W Deskurowie zatrzymano się przy tablicy poświęconej pamięci Bronisława Deskura (założyciela Deskurowa) majora Powstania Styczniowego, wielkiego patrioty, bohatera walk powstańczych
w Puszczy Białej i na Podlasiu. Pieczę nad tym miejscem przekazano szkole Podstawowej w Lucynowie.
W Suwinie na Powstańczym Głazie Kamiennym wyryto 12 nazwisk mieszkańców tej wioski, którzy polegli 22 czerwca 1863 r.
w potyczce pod Popowem. Odsłonięto go w 1986r. Obecny był

WYSZKÓW
Hubert Sieńkowski, prawnuk powstańca styczniowego poległego
pod Suwinem. Pieczę nad pomnikiem sprawują uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ulasku. W miejscowości Cygany postawiono kapliczkę poświęconą powstańcom biorącym udział w bitwie pod
Sokołowem Włościańskim i Cyganami.
Pod Cyganami, Rząśnikiem i Porządziem w dniach od 14 do 16
lipca 1863 r. zginęło 87 Polaków, 36 było rannych, a 35 wzięto do
niewoli. Niemym świadkiem powstańczych walk był usytuowany blisko Sieczych – Dąb „wieszaciel” (rosnący przy trakcie wiodącym z Porządzia do Sieczych). Według ustnych przekazów na jego
pochylonych nad drogą konarach Rosjanie wieszali schwytanych
w puszczy powstańców. Szczególnie tych, którzy próbowali się
ukryć na pobliskich Pulwach.
W Przetyczy kapliczka upamiętnia powstańców, którzy 28 lutego 1863 r. odnieśli zwycięstwo w potyczce pod Przetyczą. Powstańcami dowodził Władysław Cichorski ps. „Zameczek”. Uznana za
wielki sukces zwycięska walka podniosła morale zwycięzców, zaszczepiła wiarę we własne siły i dodała animuszu do dalszych walk.
W Łączce w uroczysku „Bykowce” doszło do potyczki 23 maja
1863 roku.
Kolejne miejsce to Poręba – miejsce spoczynku płk. Karola Frycze, ciężko rannego w bitwie pod Łączką 23 maja 1863r. Został
przeniesiony z pola bitwy do Poręby. Umiera 24 maja i tu zostaje
pochowany. Grobowiec w formie kaplicy wystawiła matka pułkownika. Tu też Piłsudczycy postawili kapliczkę.
Wycieczka zakończyła się w Brańszczyku. Na terenie DPS
w Brańszczyku, gdzie niegdyś znajdował się szpital powstańczy,
znajduje się tablica. Naprzeciwko kościoła parafialnego odsłonięto też kapliczkę poświęconą uczestnikom Powstania Styczniowego
z parafii Brańszczyk. To tu na zmęczonych uczestników czekał poczęstunek, na który zaprosili starostowie powiatu wyszkowskiego.
Była to wielka lekcja historii i patriotyzmu przywracająca pamięć o bohaterach powstańczych walk na terenie Małej Ojczyzny.
Związek Piłsudczyków z Wyszkowa cieszy się, że ma możliwość tę
pamięć przywracać i utrwalać.
Teresa Przygoda
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SYCÓW
Piłsudczycy z Sycowa
w Wiedniu

W

czwartek, 9 listopada 2017 roku w PAN - Stacji Naukowej w Wiedniu, odbyła się uroczystość uhonorowania osób, które angażują się w upamiętnianie
polskiej historii w Austrii. Osobami nagrodzonymi tytułem
„Strażnik Pamięci Historycznej Polska - Austria 2017“ w kategorii „Upamiętnianie” są: Monika Jamroziewicz, konserwatorka
Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu, która wykonała m.
in. koronę Matki Boskiej Kahlenberskiej (uroczystość koronacji
Matki Boskiej Kahlenberskiej odbyła się 10 września 2017 r.),
Martha Gammer, przewodnicząca Komitetu Pamięci Gusen,
stowarzyszenia od 30 lat zajmującego się ocaleniem pamięci
o byłym niemieckim obozie koncentracyjnym w Gusen, zbudowanym w celu eksterminacji polskiej inteligencji.
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Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, pielęgnujący pamięć o polskiej historii w Austrii. Wyróżnienie
w imieniu Związku Piłsudczyków RP odebrał pułkownik Związku Włodzimierz Pacelt, prezes Okręgu Dolnośląskiego Związku
Piłsudczyków RP.
Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP uhonorował redakcję „Poloniki”, przekazując od prezesa Zarządu Krajowego
ZPRP, generała Związku, Stanisława Śliwy na ręce Sławomira
Iwanowskiego i Mariusza Michalskiego okolicznościowy ryngraf Związku Piłsudczyków RP.
Gośćmi honorowymi uroczystości byli: dr Aleksander Korybut – Woroniecki, konsul generalny Ambasady RP w Austrii,
Hanna Kaczmarczyk, dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie
RP oraz pani Danuta Nemling Honorowy Pułkownik ZP (były
więzień faszystowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück). Tegorocznej edycji „Strażnika Pamięci Historycznej“
towarzyszyła prezentacja eksponatów przeznaczonych do
Archiwum Polaków w Austrii. W części artystycznej wieczoru
wystąpiły Klara Nowak (fortepian) oraz Magdalena Biskupska
(skrzypce).
Mariusz Andrzej Michalski
Redaktion Polonika
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KRAŚNIK
KRONIKA WYDARZEŃ
• W dniu 11 listopada w Szkole Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego miała miejsce uroczysta akademia z udziałem władz Gminy, młodzieży, orkiestry dętej oraz licznie zgromadzonych rodziców.
Młodzież szkolna odegrała aktualną scenkę aktorską pt.
„Rok dla Niepodległej”.
• W dniu 20 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublinie zorganizowana została niezwykle patriotyczna wieczornica z udziałem uczniów tej szkoły, nauczycieli i rodziców, w której uczestniczyli również zaproszeni piłsudczycy.
• W dniu 21 listopada przedstawiciele Okręgu, z prezesem,
uczestniczyli w kolejnej wieczornicy w Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku im. Jana Pawła II.
• W dniu 25 listopada w Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie
podsumowano I Miejski Konkurs Patriotyczny Szkół Ponadpodstawowych, Burs i Internatów Miasta Lublin. Konkurs
zorganizowano z okazji Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego pn. „Ojczyźnie Śpiewać Chcemy”. Honorowy patronat
nad konkursowym przedsięwzięciem objął dr Krzysztof
Żuk Prezydent Miasta Lublin.
• 5 grudnia 2017 r. w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Zalesiu nadano imię
Józefa Piłsudskiego. Podczas tej uroczystości wręczono
szkole i poświęcono Sztandar z wizerunkiem Patrona szkoły oraz na terenie posesji tej szkoły odsłonięto ufundowany
przez gminę Miejsce Piastowe pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki
płk zw. Stanisław Olszewski
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KRAŚNIK
W hołdzie poległym za ojczyznę
pod wodzą Józefa Piłsudskiego
mieszkańcom gminy Nałęczów

1

3.08.2017r. o godz. 18.00 we wsi Bronice w Gminie Nałęczów rozpoczęła się patriotyczna uroczystość. Okazją
do świętowania lokalnej społeczności było zakończenie
prac renowacyjnych przy krzyżu upamiętniającym poległych
w walkach za Ojczyznę pod wodzą Józefa Piłsudskiego w latach
1914 – 1920; Stanisława Drąga, Andrzej Figla i Juliana Kozaka.
Uroczysta Msza św. odprawiona przez proboszcza ks. dr
Leszka Pintala, w intencji poległych z homilią zawierającą w treści rolę Józefa Piłsudskiego i jego Legionów dla dalszych losów
naszej Ojczyzny - zgromadziła mieszkańców wsi i kol. Bronice
przy wzniesionym w 1932 r. pamiątkowym krzyżu.
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Po zakończonej Mszy św. dyrektor jednej z nałęczowskich
szkół - Pan Jerzy Rosiak przybliżył zebranym poświęcenie
i zmagania Legionistów o odzyskanie niepodległości Polski.
Oddając hołd poległym, przedstawiciele lokalnej społeczności i uczestnicząca w uroczystości 10–osobowa grupa umundurowanych piłsudczyków z Okręgu Związku Piłsudczyków
w Kraśniku z płk zw. Stanisławem Olszewskim na czele zapalili
znicze pamięci i złożyli wiązanki kwiatów. Mieszkańcy Bronic
wyrazili wielkie zadowolenie i dziękowali za uświetnienie tego
wydarzenia przybyłym z Gminy Nałęczów, Kurów i Lublina piłsudczykom.
Inicjatorami podjęcia i wykonania renowacji, oraz zorganizowania w przeddzień obchodów Święta Wojska Polskiego należnej poległym uroczystości było Stowarzyszenie „Miłośnicy
Bronic”, przy wsparciu organizacyjnym piłsudczyków.
Tekst i zdjęcia:
płk zw. Stanisław Olszewski

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Obchody 103. rocznicy Bitwy
pod Anielinem i Laskami

W

samo niedzielne południe 8.10.2017r. polową Mszą św.
odprawioną przez ks. kan. Bogdana Piwko pod pomnikiem w Żytkowicach rozpoczęły się rocznicowe obchody
bitwy Legionistów z wojskami rosyjskimi pod Anielinem i Laskami.
Fragmenty tej bitwy rozgrywały się na przedpolach przygotowanej do obrony przez Rosjan Twierdzy Dęblin, podczas ofensywy
armii austriacko – niemieckiej, jako część tzw. „operacji dęblińskiej”.
Pomnik – Mauzoleum upamiętniający poległych Legionistów
wzniesiono w 1933 r. W pomnikowej krypcie pogrzebano przeniesione z rozsianych po okolicy mogił szczątki żołnierzy – Legionistów. Według dostępnych źródeł w dn. 22 – 26.X.1914 r. w starciach
z Rosjanami poległo tam ok. 250 żołnierzy I Brygady Legionów pod
dowództwem Józefa Piłsudskiego.
Na czołowej płycie inskrypcyjnej umieszczonej na cokole czterobocznego pomnika widnieje napis:
„D. O. M. Tu śpią snem wiecznym żołnierze I Brygady Legionów, polegli w walce o niepodległość Polski pod Anielinem i Laskami 22 X – 26
X 1914 roku. Obywatele wolnej Rzeczypospolitej 1933”.
Na pozostałych trzech metalowych płytach umieszczonych po
bokach cokołu wyryto nazwiska zidentyfikowanych Legionistów 1,
2 i 5 batalionu, w tym informację o 100 poległych bezimiennie.

KRAŚNIK
W uroczystości pod pomnikiem uczestniczyła kompania honorowa i orkiestra WP, liczne poczty sztandarowe, poseł na Sejm RP
Leszek Ruszczyk, przedstawiciele: Urzędu ds. Kombatantów, Wojska Polskiego, organizacji społecznych i kombatanckich, lokalnych
władz samorządowych, okolicznych zakładów pracy, piłsudczycy
z Kozienic, Radomia i Kraśnika oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
Gminy Parchatka – Letnisko. Okręg Związku Piłsudczyków RP z Kraśnika reprezentowali: gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki i płk zw. Stanisław
Olszewski. Tuż po zakończeniu mszy św. odbył się Apel Poległych,
w którym przywołano pamięć nie tylko poległych w okolicy, ale także Legionistów poległych w I Wojnie Światowej. Apel zakończono
oddaniem salwy honorowej, a delegacje złożyły pod pomnikiem
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pamięci.
Na dalszą część uroczystości organizatorzy zaprosili przybyłych
gości na pola wsi Brzustów, gdzie zaprezentowano widowisko, rekonstrukcję stoczonej tam w 1914 r. bitwy, z udziałem szarży konnej.
Niezwykle gościnni gospodarze na czele z wójtem Gminy Garbatka – Letnisko Panem Robertem Kowalczykiem i przewodniczącym rady gminy Panem Włodzimierzem Mazurem sprawili, że nie
zabrakło wojskowej grochówki i wielu miejscowych przysmaków.
Tekst i zdjęcia:
płk zw. Stanisław Olszewski
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OLSZTYN
„Pożegnanie” 14 Gimnazjum

O

d dłuższego czasu z niepokojem środowisko nauczycieli,
a nas piłsudczyków w szczególności niepokoiła przyszłość
gimnazjów. Niestety decyzją władz z dniem 1 września br.
wszystkie zostały zlikwidowane. Pozostał smutek i żal szczególnie
gimnazjów , których patronem był Marszałek Józef Piłsudski. Gimnazjum Nr 14 w Olsztynie, którego dyrektorem była Alicja Pogorzelska spotkał taki sam los. Pani Dyrektor Pogorzelska jest członkiem Związku Piłsudczyków i członkiem Zarządu Krajowego. Idee
Marszałka w kierowanej przez Panią Alicję w szkole były bardzo
żywe. Współpraca ze Związkiem Piłsudczyków owocna i z każdym
rokiem przybierała coraz to nowe formy. W placówce odbywały się
liczne uroczystości patriotyczne z udziałem piłsudczyków rodziców, Kościoła i uczniów. Szkoła posiadała sztandar i szablę, którą
pasowano uczniów.
23 czerwca odbyła się ostatnia zbiórka uczniów i ostatni dzwonek. Jakże dźwięk tego dzwonka był smutny. Wszyscy obecni
mieliśmy łzy smutku. Szabla, którą pasowano uczniów, która duszą swoją wpajała miłość do Polski, Józef Zysk przekazał Alicji Pogorzelskiej. Szablę otrzymał również Marian Zdunek - radny Rady
Miasta Olsztyna.
Józef Zysk w uroczystym przemówieniu powiedział m.in. „Patrzę i widzę Sztandar Gimnazjum 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie, jak w tej ostatniej uroczystości jest z nami. Marszałek
Piłsudski jest z nami. A skoro Marszałek Piłsudski jest z nami to oznacza, że ten sztandar nie umarł, sztandar żyje, a wraz z nim wizerunek
Marszałka, żyje w każdym z nas. Tak już pozostanie na zawsze. Dla
mnie były to wspaniałe lata wspólnej pracy patriotycznej z Panią Dyrektor Pogorzelską, Nauczycielami, uczniami i Rodzicami Gimnazjum.
Dziękuję Wam Kochani wszystkim za to , że mogłem być z Wami, to
wielki zaszczyt dla mnie! I wielkie wyróżnienie”.

Praca patriotyczna i edukacyjna była bardzo dobrze oceniana
przez rodziców, którzy w liście skierowanym do Dyrektor Alicji Pogorzelskiej napisali m.in.
„Każdy pracownik od pani dyrektor po pracowników obsługi był
życzliwy, chętny do pomocy. Piszemy to, ponieważ jako rodzice dwóch
uczniów tego gimnazjum najlepiej wiemy jaka atmosfera panowała
w tej szkole każdego dnia, nie tylko od święta. (Wielka szkoda, że musimy pisać w czasie przeszłym).
Normą w tym Gimnazjum były cudowne, wzruszające uroczystości: wigilie szkolne(nie klasowe), zakończenia roku – zawsze w innej
aranżacji, niesztampowe, nowoczesne. Patriotyczne, chwytające za
serce spotkania. Wszystko co odbywało się w tym gimnazjum pod
kierunkiem pani dyrektor Alicji Pogorzelskiej było z klasą, wartościowe, inspirujące, nieszablonowe. Widać było ogromne zaangażowanie nauczycieli, ale też ich poczucie humoru, bardzo dobry kontakt
z uczniami i rodzicami. W Gimnazjum nr 14 wszystko funkcjonowało
świetnie. Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły i Rada Rodziców. Nie sposób wymienić tu nawet części dokonań w ciągu tych 18 lat działalności gimnazjum.”
Od 1 września gimnazjum zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie.
Gimnazjum nr 14 w Olsztynie powstało na skutek reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a od 1 września tego roku będzie wygaszane w ten sposób,
że klasy II i III staną się oddziałami gimnazjalnymi w Szkole Podstawowej nr 18. Początki gimnazjum były fascynujące i niełatwe.
Należało szkołę zarejestrować, zakupić wyposażenie i pomoce
dydaktyczne, przyjąć pierwszych uczniów, zatrudnić nauczycieli

Wszędzie dobrze,
ale w Ojczyźnie najlepiej
Młody chłopak po maturze
Trzyma pilota jak berło.
Kiedy pojedzie za granicę będzie
pracować za euro.
Rozwozi, roznosi i sprząta
Ciągle szukając swojego kąta.
Kuchnia, zmywak, ciężka praca
Ideały w pył obraca.
Po kilku miesiącach
„Naj” tego raju
Wraca z utęsknieniem
Do swojego kraju.
Było miło mieć euro
I dolarów stówki
Jednak lepiej w ojczyźnie
Pracować za polskie złotówki.
Patryk Sydoruk – kl. IIa
Gimnazjum Nr 14 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Olsztynie.
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i pracowników szkoły. Pierwszym i jedynym dyrektorem była Alicja
Pogorzelska. Dzisiaj, wspólnie z cudownymi pedagogami - nauczycielami, rodzicami i uczniami, wspominała historię i pracę szkoły.
Gimnazjum nr 14 zawsze mogło liczyć na Radę Osiedla Dajtki,
księży pracujących w parafii, Szkołę Podstawową nr 18, Przedszkole nr 14. Jednak prawdziwym przyjacielem szkoły był Józef Zysk wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, generał
dywizji związku, który od 10 lat był w szkole codziennie i od święta.
Józef Zysk odebrał podziękowania „za mądre, przemyślane wystąpienia na uroczystościach szkolnych, za chleb, który wnosił do szkoły,
również w postaci słowa, za uczenie młodzieży szacunku i pokory wobec życia”. Od nauczycieli, uczniów i rodziców prezes Zysk otrzymał
biało-czerwoną flagę, jako symbol narodu i państwa, w dowód
uznania za pomoc w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. Flagę otrzymała również Beata Rychta, przewodnicząca
Rady Rodziców.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się w kościele parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej
na Dajtkach, zaś zakończenie nastąpiło w budynku szkoły.
Dodajmy, że tegoroczni absolwenci gimnazjum pożegnali się
ze szkołą dzień wcześniej (22.06) podczas specjalnej uroczystości
zatytułowanej„Wolność to diament do oszlifowania”. Wraz z uczniami z Gimnazjum nr 14 żegnają się nauczyciele: Alicja Pogorzelska
– dyrektor, Bożenna Barska, Dorota Zelent, Karol Piotrowski, Karol
Gremblewski, Mariola Wiśniewska-Probola, Agata Jóźwiak, Anna
Horoszko, Mirella Czerniawska, Katarzyna Kraczkowska, Maria Barcikowska, Bogusława Hofman, Adam Michalski, Wojciech Wysocki,
Anna Koziorowska, Joanna Kowalewska, Michał Świątecki, Anna
Kaczmarczyk i Radosław Wenta.
Opracowanie:
Alicja Pogorzelska, Józef Zysk

Powołanie wiedeńskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP

W

dniu 13 grudnia 2017 roku działacze
polonijni skupieni wokół: Redakcji
pisma „Polonika”; PAN - Sekcji Naukowej w Wiedniu oraz saloniku nestorki Polonii
wiedeńskiej pani Danuty Nemling powołali Wiedeński Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu udział wzięli m.in.
Konsul Generalny RP w Austrii dr Aleksander Korybut-Woroniecki, dyrektor Instytutu Polskiego
w Wiedniu, p. Rafał Sobczak Attache WP płk Adam
Stępień; dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP
w Wiedniu, p. Hanna Kaczmarczyk.
Ukonstytuował się Zarząd Oddziału „Dunaj”
w Wiedniu w składzie: prezes Oddziału – ppłk
Związku Mariusz Andrzej Michalski; wiceprezes - mjr Związku Marcin Duran; sekretarz - kpt.
Związku – Agnieszka Kąkol; skarbnik – kpt. Związku – Małgorzata Kalvoda; kapelan Oddziału – ppłk
Związku, rektor Wojciech Kucza. Z ramienia Zarządu Krajowego ZPRP, w obsłudze zebrania uczest-

niczył płk Związku Władysław Pacelt –
prezes Dolnośląskiego Okręgu ZPRP.
Akt powołania Oddziału wiedeńskiego „Dunaj”, został wręczony delegacji

Oddziału podczas posiedzenia Zarządu Krajowego ZPRP w Gdańsku,
w dniu 27 stycznia 2018 r.
Red.
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ZUŁÓW

O

stra Brama w Wilnie, Cmentarz na Rossie, kościół św.
Kazimierza w Powiewórce, Zułów, Troki – wytyczały
szlak pielgrzymki weteranów walk o niepodległość,
działaczy opozycji antykomunistycznej, żołnierzy Wojska Polskiego, strzelców i harcerzy. W uroczystościach udział wzięła
delegacja Zarządu Krajowego ZPRP z prezesem generałem
Związku Stanisławem Władysławem Śliwą i członkiem Zarządu
Krajowego płk Związku Stanisławem Koperem. Trzydniowe obchody upamiętnienia 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego, zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, rozpoczęły się 4 grudnia 2017 r.
Mszą św. w kościele pw. św. Teresy przy Ostrej Bramie w Wilnie,
a zakończyły się w Zułowie. Obchody rocznicy urodzin odbyły
się w miejscu, zasadzonego dębu przez prezydenta II Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego pod pomnikiem Pamięci
Narodowej.
Dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polski szczególnym akcentem obchodów 150. rocznicy urodzin Marszałka była
uroczystość w kościele św. Kazimierza w Powiewiórce, gdzie Józef Piłsudski otrzymał chrzest. W drewnianej zabytkowej świątyni z 1774 r. znajduje się srebrna chrzcielnica, w której udzielono
przyszłemu Marszałkowi Polski sakramentu chrztu. Tam też, prezes Zarządu Krajowego ZPRP generał Związku Stanisław Władysław Śliwa złożył stosowny grawerton z miedziorytem Hetmanki
Żołnierza Polskiego jako Votum od Piłsudczyków.
WZL
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Bitwa Warszawska - kapitał w XXI wiek

GDYNIA

W

dniu 13 sierpnia 2017 r, w niedzielę, odbył się w Gdyni festyn pod hasłem „Bitwa Warszawska - kapitał w XXI wiek”
- miejscem festynu był park przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, opodal Urzędu Miasta. Organizatorem festynu był Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Pomorski w Gdyni,
a głównym współorganizatorem Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Senator
RP Sławomir Rybicki, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generał ZP Stanisław Władysław Śliwa.
Głównymi sponsorami wydarzenia byli: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. i Biuro Ochrony Skorpion Security z Gdyni.
Festyn miał na celu integrację mieszkańców Gdyni, zwiększenie
oferty kulturalnej miasta, popularyzację wiedzy historycznej - w szczególności wśród ludzi młodych, aktywizację środowisk kombatanckich, patriotycznych, pozarządowych oraz związanych z tradycjami
i kulturą regionu pomorskiego, a także ukazanie atrakcyjności miasta
oraz regionu licznie odwiedzającym nas turystom.
Tym radosnym świętem polskiej tradycji niepodległościowej
chcieliśmy pokazać, że idee Marszałka Józefa Piłsudskiego są w Gdyni
wciąż żywe i kultywowane, a naszym celem jest nauka historii, między
innymi poprzez zabawę. My Polacy zbyt często świętujemy bardzo
patetycznie nasze porażki, a pomijamy lub traktujemy powierzchownie chwile chwały. Właśnie poprzez zabawę i integrację w przyjaznej
atmosferze chcemy zwiększać wiedzę historyczną wśród mieszkańców Gdyni oraz odwiedzających nas gości.
Wśród atrakcji festynu odwiedzający mogli znaleźć prezentujących umundurowanie, uzbrojenie i sprzęt rekonstruktorów z takich
grup jak 2. Morski Pułk Strzelców, Ochotniczy Szwadron Kawalerii
im. 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich, Kawaleryjski Klub im. 18. Pułku
Ułanów Pomorskich czy wreszcie Krakusi Gdyńscy, którzy zaprezentowali swoje wspaniale wypielęgnowane i piękne konie. Goście chętnie
robili sobie zdjęcia z żołnierzami, na koniach czy też w wojskowych
pojazdach, a bardziej odważni zdecydowali się nawet na przejażdżkę.
Można też było uraczyć się prawdziwą wojskową grochówką, serwowaną bezpłatnie z oryginalnej, przedwojennej kuchni polowej, a liczne stoiska gdyńskich kupców i gastronomików oferowały regionalne
wiktuały oraz różne pamiątki. Ponadto na festynie można było zwiedzić zabytkowy trolejbus, obejrzeć z bliska (i od środka!) współczesne
samochody sportowe oraz najnowsze autobusy komunikacji miejskiej, a także niezmiernie ciekawą, plenerową wystawę Muzeum Ma-

rynarki Wojennej - „Bitwa Warszawska 1920”. Były też liczne atrakcje
dla dzieci i młodzieży, stoiska grup i organizacji pozarządowych oraz
instytucji publicznych. Festyn był niewątpliwie udanym połączeniem
historii z teraźniejszością oraz tradycji z nowoczesnością.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły występy zespołów muzycznych oraz prelekcje naukowe. Od samego rana można było bawić
się razem z Zespołem Muzycznym „Wiarusy”, a następnie z Zespołem
Wokalnym Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”. Niezmiernie ciekawe
wykłady o Bitwie Warszawskiej wygłosili pan dr Andrzej Drzewiecki
oraz pan dr Mariusz Kardas, na których goście mogli poznać wiele,
również mniej znanych, historycznych faktów z okresu I Wojny Światowej i pierwszych lat niepodległości Rzeczypospolitej. Po wykładach
mikrofon dostępny był również dla publiczności, dając możliwość wypowiedzi każdemu chętnemu. Praktycznie do samego wieczora, czyli
do końca festynu było pełno odwiedzających, a goście rozchodzili się
z ociąganiem.
Instytucje, organizacje i grupy, które brały udział w wydarzeniu:
Komenda Miejska Policji w Gdyni, Stowarzyszenie „Gdyński Szwadron Krakusów”, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni, Automobilklub Morski, Stowarzyszenie
KrewAktywni, Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej, ZKM Gdynia, PKT
Gdynia, PKA Gdynia, PKM Gdynia, Polish Garrison Pomeranian Squad,
„Perkun” Klub Strzelecko-Kolekcjonerski, Port Gdynia S.A., Task Force
41, Klub Kawaleryjski 18 Pułku Ułanów Pomorskich, 2 Morski Pułk
Strzelców, Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.
Nad całością niestrudzenie czuwał płk ZP Julian Aleksander Michaś, za bezpieczeństwo zaś odpowiedzialny był kolega Adam Labuhn.
Adam Rytwiński

EPITAFIUM

W dniu 24 lutego 2018 r. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył, w pożegnaniu prezesa Oddziału ZPRP w Mławie, płk zw. Romana Mirosława CHOŁUJA, który zmarł 22 lutego br.
po ciężkiej chorobie, przeżywszy 77 lat. Wieloletniego działacza niepodległościowego i piłsudczykowskiego Ziemi Zawkrzańskiej odprowadzały na miejsce wiecznego spoczynku na lokalnym cmentarzu,
władze samorządowe Mławy, kombatanci i młodzież szkolna oraz licznie zgromadza ludność miasta
i powiatu. Delegacji ZPRP przewodniczył wiceprezes Zarządu Krajowego gen. dyw. Zw. Józef Zysk,
a poczet sztandarowy Związku wystawił Okręg Ciechanowski ZPRP.
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estem pod wrażeniem niedawnej Pielgrzymki do Kahlenbergu,
w której brałem udział z nader liczną delegacją Związku Piłsudczyków RP. „Pielgrzymki”, gdyż zwyczajowo kojarzy się z odwiedzinami sanktuarium religijnego lub narodowego.
• Takim sanktuarium jest dla Piłsudczyków ZUŁÓW, miejsce urodzin Józefa Piłsudskiego – do którego wielokrotnie organizowaliśmy pielgrzymki.
• Takim sanktuarium stała się dla nas JASNA GÓRA ostoja wiary i polskości, gdzie pielgrzymował Marszałek Józef Piłsudski po Wiktorii Warszawskiej 1920 roku, a w 2016 r. zawiesiliśmy w Domu Pamięci Narodu Tablicę Epitafijną upamiętniającą ten fakt.
• Takim sanktuarium winna być polska świątynia dziękczynna na wzgórzach KAHLENBERGU wzniesiona jako wotum dziękczynne za Wiktorię
Wiedeńską króla Jana III Sobieskiego.
Spajają te wyjątkowe wydarzenia w Dziejach Ojczystych trzy tablice
umieszczone na frontonie kościoła a poświęcone:
1. Królowi Janowi III Sobieskiemu.
2. Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
3. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Pomimo pozornej przypadkowości, są tożsame, mają wspólny sens
a związane są z trudnymi relacjami Polsko – Austriackimi. I tak:
- Jan III Sobieski Wiktorią Wiedeńską nie tylko uratował Austrię ale ocalił Europę przed zalewem islamu.
- Józef Piłsudski dzięki życzliwości władz austriackich mógł szkolić drużyny strzeleckie i tworzyć Legiony Polskie, a Wiktorią Warszawską w 1920
roku ocalił nie tylko Austrię ale całą Europę przez zalewem bolszewickim.
- Ojciec Święty Jan Paweł II, syn legionisty, przyjazny dworowi austriackiemu i Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, wyniósł na ołtarze ostatniego
cesarza austro-węgierskiego błogosławionego Karola I za udzielenie abolicji 116 legionistom skazanych przez sąd wojenny na karę śmierci, a Europie dał czytelne wzorce cywilizacji chrześcijańskiej.
Toteż winniśmy kultywować pielgrzymkę do Kahlenberskiego - sanktuarium jako miejsce wykuwania głębokich więzi łączących piłsudczyków,
a także Polonię austriacką z macierzą. Poprzednie pielgrzymki organizowane przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej przygotowały podatny grunt dla kultywowania nie tylko współpracy ze środowiskiem Polonii Austriackiej, ale także elitami politycznymi
Wiednia. Wyrazem niej może stać się planowana w 2018 r. dwudniowa
międzynarodowa konferencja naukowa na temat więzi i wzajemnych relacji polsko-austriackich we współczesnej Europie. Tym bardziej, iż mamy
doskonałą bazę patriotycznego odniesienia jaka stanowi duchowieństwo
skupione wokół polskich świątyń na KAHLENBERGU i kapłanów : ks. kan.
Wojciech Kucza; ks. prałat Roman Krekora; ks. Zygmunt Okoń.
Szczególne jednak emocje wywołuje spotkanie z Damą Polonii
Pani Danutą Nemling, której „patriotyczny salon”, stał się w Wiedniu
prawdziwą ostoją patriotyzmu i kultywowania niepodległościowych
tradycji. Wspaniale także współpracuje z drugim ośrodkiem krzewienia „polskości” w Wiedniu jakie reprezentują działacze polonijni
skupieni wokół Redakcji Pisma „POLONIKA” z redaktorem p. Sławomirem Iwanowskim. Spotkanie z nimi stanowiło wyjątkowe przeżycie dla delegacji piłsudczykowskiej przybyłej z kraju, a wieczorne
rozmowy przy herbatce, w saloniku Pani Danusi dostarczyło niezapomnianych przeżyć.
Wiesław Leszek Ząbek
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SALON
W aureoli srebrzystych włosów
Błyszczą blaskiem i radością
Mądre oczy, zamykające
Doznania współczesnego świata.
Otoczona wspomnieniami przeszłości
Udrapowanych ścian obrazami historii,
przeplatanych współczesnością tkwi Jak żywy strażnik II Rzeczpospolitej.
Ciepło matczynego uśmiechu
Przytula zbłąkanych wędrowców
I wiedzie ich ścieżkami poznania
Ojczystej i rodzimej historii.
Salon Pierwszej Damy Polonii
Drogowskaz polskości i Polski
Emanuje dostojeństwem postaw,
Tchnie pokłosiem przeszłości.

Przytulony do krawędzi przyzywającej sofy
Chłonę przesuwający się barwny korowód
Wielopłaszczyznowych postaci, osobowości
Wdzięcznych za otrzymaną żywą lekcję historii.
Zmęczony doznaniami dnia, mogę dotknąć
Nabrzmiałej życiodajnej sokiem przeszłości,
Sącząc powoli spływające krople wydarzeń
Jak wyborne wino z pucharu poznania.
I żal, że ten zwymiarowany porządkiem czas
Zbyt szybko płynie - pozostawiając nie zapisane,
Nie wypowiedziane fakty, wydarzenia i plany,
Niosąc zarazem nadzieję na przyszłe spotkanie.
					
Wiesław Leszek Ząbek
[wiersz poświęcony p. Danucie Nemling]
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GDAŃSCY WIĘŹNIOWIE SPECJALNI
– JÓZEF PIŁSUDSKI I KAZIMIERZ SOSNKOWSKI

M

arszałek Józef Piłsudski i generał Kazimierz Sosnkowski
to szczególne postacie w historii Polski XX wieku. Obaj
odegrali szczególne role i są przez wielu zaliczani do
kultowych wręcz symboli polskości. W ich niezmiernie bogatych
życiorysach znalazł się również wspólny dla nich i ważny gdański
epizod, gdy jako więźniowie specjalni znaleźli się w murach gdańskiego więzienia przy ul. Kurkowej. Warto o tym przypomnieć, bo
w 2017 r. obchodzimy okrągłą, 100 już rocznicę tamtych wydarzeń.
Brygadiera Józefa Piłsudskiego i szefa sztabu płk Kazimierza
Sosnkowskiego aresztowano z polecenia rezydującego w Warszawie gubernatora generalnego gen. Hansa von Beselera w dniu 22
lipca 1917 r. Bezpośrednią przyczyną ich zatrzymania stał się tzw.
kryzys przysięgowy i związana z nim odmowa złożenia przysięgi
żołnierzy polskich na wierność Niemiec. Ponad 3 tyś. wiernych Komendantowi legionistów internowano.
Do Gdańska aresztanci zostali dowiezieni pociągiem około godziny 1 w nocy 23 lipca. Z dworca doprowadzono ich do więzienia
przy ul. Kurkowej. Pierwsze chwile w więzieniu wspominał po latach K. Sosnkowski: ,,Poprowadzono nas na trzecie piętro. Hierarchę
legionową uwzględniono w ten sposób, że pierwszego ,,ulokowano”
Komendanta. Nigdy nie zapomnę chwili, gdy z łoskotem zatrzaśnięto
za nim żelazne drzwi celi (...) i gdy rozległ się klasyczny i nieodzowny we
wspomnieniach więziennych zgrzyt klucza w zamku. Mnie umieszczono na tym samym piętrze (...)”
Więźniów umieszczono w dzisiejszym oddziale V Pawilonu
Centralnego. Piłsudskiemu przydzielono celę specjalną, Sosnkowski trafił do zwykłej celi. Wyrazem specjalnego potraktowania było
m.in. to, że pozwolono im pozostać w odzieży w jakiej przybyli
(Piłsudskiemu w mundurze brygadiera, Sosnkowskiemu w garniturze). Pozwolono również Sosnkowskiemu zabrać do celi kilka posiadanych z sobą książek. Piłsudskiemu dostarczano również prasę
codzienną. Zrezygnowali też z wiktu więziennego i posiłki były im
dostarczane bezpośrednio do cel z restauracji Vanselow przy Targu
Siennym.

Aresztowanych przewieziono do Gdańska nie bez przyczyny.
W związku z tym, że leżał w strefie przyfrontowej łatwo było tu
w przypadku sprawy karnej nawet o wyroki śmierci. To, że tak się nie
stało jest w znacznej mierze zasługą działań Polonii Gdańskiej i zasłużonego w tej sprawie Alojzego Rapiora (ówczesnego niemiecko
– polskiego tłumacza i sekretarza sądu wojennego w Gdańsku)
O zagrożeniu powiadomił rodaków w Warszawie, którzy natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ich zwolnienie lub
przeniesienie poza strefę przyfrontową. W samym Gdańsku zaczęto też rozpowszechniać pogłoski o tym, że Polacy w wielu miastach
szykują się do zbrojnego odbicia więźniów. Nie bez znaczenia pozostał też ostry w tonie pisemny protest, jaki skierował Piłsudski do
von Beselera. Powodem stało się przeczytanie przez niego w dostarczanej mu prasie o kłamliwych przyczynach jego aresztowania.
W kilka dni później 29 lipca, w godzinach rannych więźniom
polecono się spakować. Wczesnym popołudniem przybyła eskorta.
Na dworzec poprowadzono ich pieszo. Ubrania więźniów i zbrojna
eskorta żołnierzy wywoływały niepochlebne komentarze i przejawy wrogości wśród ludności na ulicach. Na dworcu postawa gapiów stała się na tyle napastliwa, że dowódca eskorty musiał interweniować.
Piłsudskiego wywieziono do twierdzy w Magdeburgu. Sosnkowski został początkowo osadzony w podberlińskiej Szpandawie,
6 sierpnia przetransportowano go do nadreńskiej fortecy Wessel,
a po krótkim w niej pobycie, w dniu 22 sierpnia przewieziono go
do Magdeburga. Wolność odzyskali 8 listopada 1918 r., przewieziono ich samochodem do Berlina. Stamtąd pociągiem powrócili
do Warszawy. Wczesnym rankiem 10 listopada wysiedli na Dworcu Wiedeńskim. Dzień później ogłoszono odzyskanie przez Polskę
niepodległości. Pobyt w gdańskim więzieniu wspomniał Piłsudski
7 lutego 1920 r., tego dnia spotkał się z polsko – niemiecką delegacją robotników z Gdańska: ,,Dobrze pamiętam przymusowy pobyt
w gmachu położonym blisko stacji kolejowej. Było to w czasie, gdy
zniewolono mnie jechać przez Gdańsk do Magdeburga”.
Waldemar Kowalski ppłk Związku
Strażnik Celi J .Piłsudskiego
(zdjęcia ze zbioru autora)

Zrekonstruowana cela, w której przebywał J. Piłsudski pełniła
w Areszcie Śledczym w Gdańsku rolę izby pamięci

Tablica na budynku Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku (przed
wojną komisariat RP w Wolnym mieście Gdańsku)
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Abolicja cesarza Karola I wobec legionistów
skazanych w Marmaros-Sziget
(27 września 1918 r.)

L

egiony Polskie, formacja sformowana w czasie „wielkiej
wojny” u boku Austro-Węgier, znalazły się w kryzysie po
mało satysfakcjonujących decyzjach rządów państw centralnych.
Kiedy nastąpiły decyzje związane z traktatem brzeskim, oddającym ziemie chełmską Ukraińcom, i pod ogólnym wielkim
wrażeniem powszechnego sprzeciwu wobec tej decyzji - nastąpił fakt buntu żołnierzy podporządkowanych brygadierowi
Hallerowi. Przejście linii frontu pod Rarańczą 15/16 lutego 1918
r. było spektakularnym zerwaniem z postawą lojalnościową wobec Habsburgów i wspierania działań monarchii austro-węgierskiej.
19 lutego cesarz Karol I wydał rozkaz rozwiązujący Polski
Korpus Posiłkowy (PKP). Ujętych „buntowników” kpt. Zagórskiego i por. Romana Góreckiego w trybie ekstraordynaryjnym
skazano na karę śmierci. Wyroków wprawdzie nie wykonano,
bo sprzeciwił się temu sam cesarz.
Rada Regencyjna zwracała się kilkakrotnie do cesarza, by
przy ocenianiu czynu legionistów zostały uwzględnione ich
zasługi na polach bitewnych, jak też ochotniczy charakter formacji.
Na decyzję cesarza wpłynęła naturalna łagodność jego
osoby, ale też skuteczna i oddziałująca na ugodową postawę
Habsburga była atmosfera napięcia społeczeństwa polskiego,
gotowego na reakcje publiczne. Otoczenie nakłaniało cesarza,
by nie przekraczał granicy i nie prowokował Polaków do zbiorowych wystąpień.
7 marca cesarz uczynił kolejny gest wobec społeczności
polskiej a mianowicie zaprosił na rozmowy do Baden przedstawicieli Koła Polskiego. Jerzy Baworowski, wiceprzewodniczący
Koła zapewnił cesarza, że opozycyjność parlamentarzystów
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skupionych w Kole po umowach brzeskich nie ma charakteru
antycesarskiego a wyłącznie antyrządowy. Cesarz zapewniał,
że zrobi co można w sprawie Brześcia, jak i w sprawach legionistów z PKP, oraz uczyni wszystko, by w Galicji zachować system
cesarza Franciszka Józefa, poprzedniego monarchy. W odpowiedzi Koło Polskie zarzuciło pozycję opozycyjną i powróciło
do stanu lojalizmu, gwarantowało to też stabilizację rządu wiedeńskiego. Po spotkaniu z cesarzem konserwatyści galicyjscy
podjęli działania w sprawie przywrócenia PKP i amnestii dla
legionistów.
O akcie łaski nie mogło być mowy; wszak żołnierze PKP
podjęli walkę i w walce zabili austriackich 19 żołnierzy i jednego porucznika. Dochodziła jeszcze bardzo emocjonalna sprawa
zbeszczeszczenia portretu cesarza przez ułanów płk. Kaweckiego. Informacja była kłamliwa i chyba miała być prowokacją, by
cesarza nastawić antypolsko. Obraz nienaruszony zabrano z koszar na plebanię. Wiele wskazuje, że plotka o zbeszczeszczeniu
portretu cesarskiego miała rodowód wojskowy, gdyż Naczelna
Komenda Armii (NKA) z szefem sztabu Arthurem Arz von Strassenburgiem działały bardzo nieszczerze i dwulicowo. Cesarz
był pod presją dowództwa wojskowego – NKA, które w trosce
o dyscyplinę w armii nalegało na przykładne ukaranie zbuntowanych żołnierzy. W rozmowie z Tarnowskim cesarz powstrzymał się od obietnicy ułaskawienia skazanych na karę śmierci,
ale też nie chciał radykalizować sytuacji, bo nie mógł był ryzykować upadku rządu pod naciskiem posłów Koła Polskiego.
Rozstrzygnięcia wobec aresztowanych (osadzonych na ziemi węgierskiej) nastąpiły pragmatyczne; oficerów legionowych
wcielono do c.k. armii, natomiast mający stopnie w armii austriackiej – byli podsądnymi i mieli podlegać osądowi sądowemu.
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Spośród ok. 1200-1250 legionistów przebywało ok. 900 tzw.
królewiaków w Taraczkz i Szaaldobos, ok. 100 obcych poddanych w Huszt, reszta uznanych za oskarżonych – 115-116 – było
przetrzymywanych w Huszt i Szeklencze. Wytypowano ok. 120
osób jako świadków.
Z rozkazu NKA na wniosek gen. Schillinga miało miejsce wstępne dochodzenie przed komisją honorową 4. Armii
w Czernichowie przeciwko oficerom legionowym mających
stopnie oficerskie w armii austriackiej. Przesłuchani zostali m.
in.: płk. Kaweckiego, ppłk. Galicę, rtm. Brzezińskiego. Trybunał
Honorowy 4. Armii zadecydował o przedłożeniu opinii o stanie
winy Wojskowemu Sądowi Honorowego.
Początkowo rozprawa miała odbyć się w Huszt w hotelu
Korona, ale 17 maja 1918 r. komendant c.k. 7. Armii gen. Hugo
von Haberman zarządził ją w Marmaros-Sziget w tamtejszym
więzieniu garnizonowym, gdzie wcześniej odbyło się już kilka
procesów. Oskarżonymi było prawdopodobnie 115 osób (89
oficerów i 26 żołnierzy i podoficerów) lub 116 (95 oficerów, 21
podoficerów i żołnierzy). Świadków miało być – jak donosiła
prasa - 120-130, spośród których trzej nie byli legionistami. Najbardziej obciążonymi oskarżonymi byli: Roman Górecki, Okołowicz, ks. Panaś, Zagórski, ppor, Gustaw Rudzki, por. Roman
Gliniecki. Oskarżono ich o zbrodnię przeciwko sile zbrojnej,
zbrodnię niesłusznego werbunku do obcego wojska, zbrodnię spisku, zbrodnię buntu, zbrodnię gwałtu publicznego wraz
z zarzutami kradzieży i oszustwa. Za te przestępstwa obywatelom austriackim groziła kara śmierci przez niehonorowe powieszenie, zaś pochodzącym z „Priwislinia” groziło dożywotnie
więzienie. Z posługą duszpasterską osadzonym w więzieniu
spieszyli ks. Józef Panaś i ks. Grzegorz Janiewski.
Prawdę mówiąc władze austriackie po aresztowaniu polskich żołnierzy dążyły do wyciszenia sprawy, nie nalegały na
proces a później odraczały go w nieskończoność. W maju przesądzono, że proces zacznie się w czerwcu i że będzie jawny, co
było jedynym ustępstwem strony austriackiej na naciski instytucji i organizacji polskich. Nie było zgody na język polski w procesie i polskiego przewodniczącego składu sądzącego. Wskazano przewodniczącym gen. Alfreda Retticha, ale najważniejszą
osobą odpowiedzialną za przebieg rozprawy był kpt. Franciszek
Bartak. To on zaprezentował jednoznacznie swoje stanowisko:
Legioniści zdradzili Austrię wobec nieprzyjaciela, wszyscy się przyznali, więc rozprawiać dużo nie ma żadnego celu, wyrok skazujący
na przyznaniu oparty i … egzekucja.
Obrona unikała kontekstu wojskowego sprawy, bo gdyby
rozpatrywano sprawę Rarańczy jako zdradę i bunt na froncie
bez uwzględnienia motywów, los podsądnych byłby przesądzony. Natomiast Legioniści uważali się za wojsko polskie i polskich
obywateli a nie formację austriacką i obywateli austriackich.
8 czerwca proces ruszył, zakończył się 30 lipca. Przesłuchano 112 oskarżonych. W jego trakcie, wobec przedłużania się
postępowania w Wiedniu w kręgach polskich podjęto szereg
inicjatyw zabiegających o uwolnienie więźniów. Wspierał tę akcję nowy premier von Hussarek, który czynił starania o zakończenie procesu i uwolnienie legionistów, i w tej sprawie przedkładał petycje samemu cesarzowi. Ścigał się w tych względach
z łacińskim arcybiskupem Lwowa Bilczewskim.

Oponentem była NKA, której szef sztabu v. Arz groził dymisją,
gdyby polskie i propolskie postulaty wobec oskarżonych zostały
spełnione.
Cesarz coraz bardziej skłaniał się do abolicji. Wysłał nawet
swego przedstawiciela płk. Albina Schraegera do Marmaros-Sziget, od którego otrzymał raport utwierdzający cesarza w jego
postanowieniu.
Równolegle od września 1918 r. dostrzegalny jest rozpad
monarchii austro-węgierskiej. 29 września sojusznicza Bułgaria
ogłosiła separatystyczny pokój, ale zwiastowało to wiele wcześniejszych wydarzeń. Pod ciśnieniem wydarzeń zewnętrznych,
wobec wcześniejszych zobowiązań oraz przemyśleń osobistych
i wewnętrznej łagodności cesarz zdecydował się na abolicję.
Ogłoszoną ją 27 września. Karol I miał jeszcze nadzieję, że tym
aktem polską nację ściślej powiązać z cesarzem i imperium. Ufał, że
abolicja zjedna mu Polaków, choć ci przyjęli to dość chłodno.
Następnego dnia depesza o abolicji dotarła do Marmarosz-Seget. Przewodniczący składu sędziowskiego kipiał z wściekłości. Oskarżeni wyrazili wdzięczność broniącemu ich adwokatowi
Libermanowi i Kołu Polskiemu w Wiedniu. Wprawdzie Zagórski
chciał wysłać depeszę dziękczynną do cesarza Karola I, ale sprzeciwiła się reszta legunów. 2 października miało miejsce ostatnie
posiedzenie sądowe. Legioniści znaleźli się na wolności. Wszystkim przyznano austriacki stopień sierżanta i udzielono czterotygodniowego urlopu z wojska. Wrócili w większości do Lwowa,
gdzie witano ich jak narodowych bohaterów.
Można to uznać za swoisty finał sprawy, bo rozpad monarchii
austro-węgierskiej, przejęcie władzy przez rewolucyjny i antycesarski rząd w Wiedniu oraz odrodzenie się państwowości polskiej
dopisało mimowolny epilog do osobistych losów legionistów
z procesu w Marmaros-Sziget.
Zasługi arcykatolickiego ostatniego cesarza z rodu Austria von
Habsburg, zmarłego przedwcześnie na Maderze na zapalenie płuc,
docenił Kościół rzymski, który wyniósł był go na ołtarze w 2004 r.
przez papieża-Polaka. I był to ostatni błogosławiony tego biskupa Rzymu. Skądinąd wiemy, że imię późniejszego papieża Wojtyły – Karol jest wyrazem szacunku dla cesarza Austrii, zaś drugie
imię – Józef - na cześć cesarza Franciszka Józefa. Sympatie rodziny
Wojtyłów do Habsburgów były naturalne i szczere. Sam Jan Paweł
Wielki witając cesarzową Zytę, wdowę po cesarzu Karolu I, powitał
ją słowami: Miło mi powitać cesarzową mojego ojca.
Dzisiaj przybyli tu przedstawiciele Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej, kultywujący ducha oddziałów Józefa
Piłsudskiego, Legionów Polskich, które podjęły walkę o niepodległą Polskę u boku Austro-Węgier, pragną docenić wiano ofiarowane polskim ochotnikom w sytuacji dramatycznego wyboru przez cesarza Karola I. Wdzięczność może przekraczać czas
i pokoleniowe dziedzictwo. W wigilię polskiego wybicia się na
niepodległość pragniemy Błogosławionemu Cesarzowi wyrazić
wdzięczność za akt abolicji. Bliscy wspólnym systemem wartości
kulturowych i religijnych, duchowością i szlachetnością naszych
przodków jesteśmy zjednoczeni poprzez naszych Wielkich - cesarza bł. Karola I, św. Jan Pawła Wielkiego i dziedzictwo legionistów, którzy otrzymali dar życia od pierwszego a dar pamięci od
drugiego.
prof. Wiesław Jan Wysocki
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SŁOWO KAPELANA

SŁOWO KAPELANA
Poszukując nowych dróg medialnego przekazu, wprowadziliśmy dział RODOWODY PIŁSUDCZYKOWSKIE, ukazujące korzenie rodzinne szczególnie zasłużonych dla naszego ruchu piłsudczyków. W tym kontekście winniśmy również zwrócić uwagę na wypowiedzi naszych kapelanów czy innych duszpasterzy, których homilie wygłaszane na naszych uroczystościach patriotyczno-religijnych
są szczególnie budujące. Prezentujemy kazanie wygłoszone przez Naczelnego Kapelana Związku Piłsudczyków RP, ks. prałata gen.
dyw. Związku dr Mariana Próchniaka, w dniu 7 pa dziernika 2017 r. na Mszy św. w Kosakowie podczas uroczystości wręczenia sztandaru Okręgowi Kaszubskiemu ZPRP.

„Szli krzycząc Polska! Polska! – wtem jednego razu
Chcąc krzycząc zapomnieli na ustach wyrazu –
Pewni jednak, że Pan Bóg do Synów się przyzna.
Szli dalej krzycząc : Boże! Ojczyzna ! Ojczyzna!
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazała się Krzaka,
spojrzał na te krzyczące i zapytał – Jaka?”
Słowa wieszcza Juliusza Słowackiego

J

esienią 1918 roku spełniły się marzenia i sny pięciu pokoleń Polaków. Rzeczypospolita powraca na mapy Europy i świata, po blisko półtorawiekowej niewoli. Po latach
powstańczych zrywów i rzucania losu życia na stos, po morzu
przelanej krwi i wypłakanych łez nadszedł poranek i świt Niepodległej. W latach 1914 – 1918, podczas zbrojnego konfliktu,
jakiego nie znała dotychczas Europa, to była wielka wojna, która burzyła stary świat, w którym nie było miejsca dla Niepodległej Polski. Mocarstwa zaborcze, które rozszarpały Rzeczpospolitą w końcu XVIII wieku, stanęły w tej wojnie przeciwko sobie
w wyniszczającym pojedynku, w pojedynku na śmierć i życie.
Dla polskich dążeń niepodległościowych stwarzało to niepowtarzalną szansę o jakiej marzyło kilka pokoleń Patriotów.
Józef Piłsudski i Jego obóz, starali się obudzić w Polakach wolę
walki. Kiedy garstka strzelców ruszyła z krakowskich Oleandrów przeciwko potędze carskiej Rosji, była w tym wydarzeniu nie tylko moc romantycznej kontynuacji walki przerwanej
upadkiem powstania styczniowego z 1863 roku, ale także było
to wyraźne wołanie wobec całego świata – że Polska nie zginęła, że Polska żyje! i ma prawo do wolności i suwerenności.
Legiony i Polska Organizacja Wojskowa stały się kuźnią kadr
przyszłej armii polskiej. Żołnierze Legionów i POW mieli jasny
cel. Była nim – jak pięknie określił to pisarz Stefan Żeromski –
niewzruszona niczym wiara w Niepodległość. Ta wiara po-
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zwalała im przetrwać piekło bitew toczonych nad Styrem i Stochodem, Zbruczem i Prypecią, w Karpatach Wschodnich, na
Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie i Wołyniu. Na ręce Marszałka Józefa Piłsudskiego Ojciec Święty Benedykt, w listopadzie 1918 r.,
przesłał błogosławieństwo dla Narodu Polskiego, w którym pisał: „Historia zapisała złotymi zgłoskami zasługi Polski względem
religii chrześcijańskiej i europejskiej cywilizacji. Polonia semper
fidelis – Polska zawsze wierna - okazuje większą żywotność niż
kiedykolwiek. My najgorętsze składamy życzenia – aby Polska, odzyskawszy swoją pełną niezawisłość – mogła jak najrychlej w zespole państw zająć przynależna jej miejsce i dalej rozwijać swoją
historię narodu cywilizowanego i chrześcijańskiego.”
Dzień po otrzymaniu błogosławieństwa Stolicy Apostolskiej, Józef Piłsudski – jako tymczasowy Naczelni Państwa - wystosował depeszę do wszystkich rządów wolnego świata, informując, że powstała niepodległa Rzeczypospolita. I choć drogi
do Niepodległej, jakie wytyczali ówcześni przywódcy Polaków
– Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy Ignacy Paderewski –
były z wielu powodów różne, łączył je wspólny mianownik.
Była im wola odzyskania przez Polskę suwerenności. Przywódcy polskich obozów politycznych stanęli na wysokości zadania,
wyznając czynem republikańską zasadę z czasów przedrozbiorowych „Służba Rzeczypospolitej – najwyższym prawem jest.” Ta
zasada powinna przyświecać również dzisiejszym rządzącym
w opozycji.
„Ojczyzna to nasza Matka” – Jan Paweł II Święty – powinniśmy kochać, szanować i dla niej żyć oraz pracować. Nie bądźmy
więc obojętni na jej los. Duma narodowa Polaków, to piękna
cecha, która wyróżnia nas w Europie i świecie.
Boże przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną,
pobłogosław Panie! Amen
Ks. Marian Próchniak
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