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OD REDAKCJI SPIS TREŚCI

TEMAT Z OKŁADKI

Szanowni Czytelnicy !

Polecając kolejny 57-58. numer 
kwartalnika społeczno-historyczne-
go „Piłsudczyk”, w dziale Z ŻYCIA KÓŁ 
I ŚRODOWISK PIŁSUDCZYKOWSKICH, 
w szerszym aspekcie prezentujemy licz-
ne osiągnięcia naszych kół i oddziałów 
Związku Piłsudczyków RP, a także innych 
organizacji i stowarzyszeń piłsudczy-
kowskich, w zakresie popularyzowania 
dokonań Marszałka J. Piłsudskiego oraz 
tradycji oręża polskiego. W aktualnym numerze zamieszcza-
my obszerne relacje z obrad VIII Kongresu Delegatów ZPRP 
– TPJP. Szczególnym wydarzeniem w życiu Związku Piłsud-
czyków Rzeczypospolitej Polskiej była także uroczystość po-
święcenia, w dniu 10 marca 2012 roku nowego sztandaru w 
Katedrze Polowej WP przez Biskupa Polowego Józefa Guzdka. 
W dziale PUBLICYSTYKA też uwadze czytelnika polecamy ar-
tykuły: kol. Jana Ch. Czachowskiego, „Piłsudski a religia”; kol. 
Stanisława Trzcińskiego „Myśli … nieco uczesane i kol. Wie-
sława L. Ząbka „150. rocznica Powstania Styczniowego”

I stała rubryka EPITAFIUM,  o Tych co odeszli na wieczną 
wartę, ale na zawsze są w naszych sercach. Pozostały po Nich 
czyny i dokonania, pięknie zapisane karty historii w służbie Na-
rodowi i Ojczyźnie. To do Nich, kolegów:  Stefana Gatunika, 
żołnierza września 1939, wybitnego piłsudczyka; Stanisława 
Malowańskiego, współzałożyciela Związku i wieloletniego 
prezesa Oddziału w Olsztynie i Kazimierza Nicińskiego, za-
stępcy redaktora naczelnego „Piłsudczyka” i wieloletniego 
członka Zarządu Krajowego -  odnoszą się słowa  Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego są czyny wielkie, że śmierć przezwyciężają.  

Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZY-
KA, spotka się z   życzliwą oceną i zainteresowaniem.

Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek

Redaguje zespół. Redaktor naczelny - dr Wiesław L.Ząbek.
Przygotowanie do druku: PAT. Foto: Alina, Małgorzata Nowacka. 
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 interneto-
wą na adres e-mail: pilsudczyk@pat.waw.pl., w.zabek@pilsudczyk.pl
www.pilsudczyk.pl

To uroczystość poświęcenia nowego sztandaru w Katedrze Polowej WP przez Bi-
skupa Polowego Józefa Guzdka, która odbyła się w dniu 10 marca 2012 roku, w War-
szawie. Udział w niej wzięli przedstawiciele kół i oddziałów ZPRP-TPJP, liczne poczty 
sztandarowe szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego i zaproszeni goście 
z MON, Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszenia Saperów Polskich. W trakcie uro-
czystości odznaczono prezesa marszałka Związku Mariana Edmunda Ząbka odznaką 
Związkową Honorowym Orderem Związku, a wiceprezesów Stanisława Władysława Śli-
wę i Wiesława Leszka Ząbka awansowano do stopnia nadbrygadiera-generała dywizji 
Związku. Wręczono również Honorowe Krzyże Związku zasłużonym działaczom ruchu 
piłsudczykowskiego. Tradycyjna żołnierska grochówka i koncert Reprezentacyjnej Or-
kiestry Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa zakończył tą wspaniałą uroczystość. 
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Przywrócenie Szkole 
Podstawowej w Cho-
rzelach imienia Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego 
w 1995 r. ożywiło legendę i 
kult tej postaci. Szkoła kładzie 
duży nacisk na propagowa-
nie wiedzy o Patronie. W każ-
dej klasie znajdują się Kąciki 
Patrona. Hol szkolny zdobi 
portret Marszałka, tablica pa-
miątkowa oraz gablota z pa-
miątkami związanymi z Józe-
fem Piłsudskim. 

Do kalendarza stałych im-
prez szkolnych wpisał się Mar-
szałek jako twórca Niepodle-
głej Polski. Jego zasługi w tej 
dziedzinie wspominane są na 
apelach szkolnych, w każde 
Święto Niepodległości.

30 maja każdego roku ob-
chodzone jest Święto Szkoły. 
Uczniowie, w tym dniu ilu-
strują wydarzenia z życia Mar-
szałka, biorą udział w różnych 
konkursach, quizach. 

Każdego roku 12 maja 
laureaci czołowych miejsc w 
ogólnopolskich konkurach 
poświęconych Józefowi Pił-
sudskiemu wyjeżdżają do 
Warszawy po odbiór nagród. 
Uczestniczą też w obchodach 
rocznic śmierci Józefa Piłsud-
skiego, spotykają się z rodzi-
ną Marszałka oraz ze znanymi 
ludźmi. 

Od 2007 r. szkoła brała 
udział w konkursach orga-
nizowanych przez Związek 
Piłsudczyków. W grudniu 
z okazji urodzin Marszałka 
uczniowie uczestniczyli w 

Gali Ogólnopolskiego Kon-
kursu Piosenki i Recytacji Po-
ezji Legionowej i Żołnierskiej i 
Niepodległościowej. Odbywa 
się ona w Warszawie w Cen-
tralnej Bibliotece Wojskowej 
im. Marszałka J. Piłsudskie-
go. Honorowy patronat nad 
konkursem obecnie objęła 
Pani Karolina Kaczorowska 
- małżonka ostatniego Pre-
zydenta II Rzeczypospolitej 
Ryszarda Kaczorowskiego. 
Wcześniej nad tym przedsię-
wzięciem, aż do tragicznej 
śmierci w katastrofie smo-
leńskiej, patronat sprawował 
Ryszard Kaczorowski. Nato-
miast patronat medialny nad 
Konkursem pełni Strzelecki 
Portal Informacyjny. Konkurs 
odbywa się dzięki wsparciu 
finansowemu Ministerstwa 
Obrony Narodowej i Urzę-
du do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych. W 
jury konkursu zasiadają wy-
bitni aktorzy scen warszaw-
skich – m.in. Teatru Kwadrat i 
Teatru Polskiego. W roku 2011 
była to Ewa Makomska, Danu-
ta Nagórna, Adam Biedrzycki, 
Jerzy Molga oraz historycy 
– m.in. z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Zazwyczaj w 
przesłuchaniach bierze udział 
ponad 200 uczestników z ca-
łej Polski. Uczniowie z naszej 
szkoły są zawsze w czołówce. 
W latach 2007-2011 zdobyli-
śmy sześć wyróżnień w kate-
gorii recytacji, a w 2011r. III 
miejsce w kategorii śpiewu. 

 Od pięciu lat szkoła 

uczestniczy też w centralnych 
obchodach rocznicy śmierci 
Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego. Odbywają się one 
12 maja w Warszawie, a or-
ganizuje je Zarząd Związku 
Piłsudczyków, Instytut Józefa 
Piłsudskiego oraz Komenda 
Główna Związku Strzeleckie-
go „Strzelec” O.S.W. Po Mszy 
w intencji Marszałka z Archi-
katedry Św. Jana w Warszawie 
odbywa się przemarsz na Plac 
Józefa Piłsudskiego, gdzie 
ma miejsce uroczysty apel 

i złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Marszałka. Oprócz 
asysty honorowej Wojska 
Polskiego oraz Rodziny Mar-
szałka i przedstawicieli władz 
państwowych, wojskowych, 
samorządowych uczestniczą 
w nim organizacje komba-
tanckie i niepodległościowe 
oraz młodzież strzelecka, 
harcerska i szkolna. Po apelu 
wszyscy udają się przed Grób 
Nieznanego Żołnierza na uro-
czystą odprawę warty. 

Ruch piłsudczykowski w Polsce
Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach

Uczennica naszej szkoły Eliza Maksińska z córką Marszałka Jadwi-
gą Piłsudską – Jaraczewską

Wnuk Marszałka Krzysztof Jaraczewski  z uczennicą naszej szkoły 
Aleksandrą Gadomską

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI
W ŻYCIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W CHORZELACH

Cz. V
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Piłsudczycy

W przasnyskim powiecie
Jest Marszałka „koło”
By krzewić patriotyzm
Na bazie ze szkoła.

Na początku czerwca
W mym grodzie Przaśnika
Zagrzmiał śpiew znajomy
Wprost z serca muzyka.

Honor mego ziomka
I jego starania
W końcu to sprawiły,
Że ten Związek stanie.

„My pierwsza brygada”
Hymn ten odśpiewalim 
Na szkolnych sztandarach
Ordery wieszali.

Wybralim też zarząd
Czyli władze Związku
By mógł prężnie działać
W myśl swych obowiązków.

Niech żyje tradycja 
W czynie oraz mowie.
Wszystko w naszych rękach
I Zarządu głowie.

Czas z cienia wydobyć
Peowiaków czyny
Co wolność przynieśli
Z zaborów machiny. 

To nasi ojcowie,
Dla większości dziadki
Ojczyznę kochali
Jak my swoje matki.

Tadeusz Łada (06.2011 r.)

Uroczystości kończy cere-
monia ogłoszenia wyników i 
wręczenia nagród laureatom 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastyczno-Literackiego 
poświęconego Marszałkowi 
Piłsudskiemu, który organi-
zuje Związek Piłsudczyków 

w Domu Literatury na Kra-
kowskim Przedmieściu w 
Warszawie. Uczniowie naszej 
szkoły, w tymże konkursie, 
zajmują od pięciu lat miejsca 
na podium. Sukcesy zdoby-
wamy głównie w kategorii 
literackiej. W 2007r. było to II 
miejsce, w 2008r. i 2009r. III 
miejsca, w 2010r. II lokata. W 

roku 2011 uczniowie wywal-
czyli aż dwa czołowe miejsca: 
I miejsce w kategorii literac-
kiej oraz II miejsce w kategorii 
plastycznej. 

Tematy, które podejmują 
nasi uczniowie, w tym kon-
kursie, są związane z życiem 

i działalnością Marszałka i wy-
magają od uczestników nie 
tylko rozległej wiedzy biogra-
ficznej, ale też historycznej i 
literackiej. Zazwyczaj odno-
szą się do zagadnień współ-
czesnego pojmowania pol-
skości, honoru, patriotyzmu 
przez młodzież w kontekście 
słów znanych polityków, hi-

Aleksandra Gadomska w czasie występu na finałowej gali kon-
kursu- 2011r.

storyków, pisarzy czy Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 
Mamy na swoim koncie 
też pracę – przewodnik 
po miejscach dotyczący 
śladów wojny polsko – 
bolszewickiej na północ-
nym Mazowszu. Opisana 
w przewodniku trasa liczy 
ok. 110 km. Rywalizacja 
jest ogromna. Tylko w 
roku 2011 do etapu szkol-
nego tegoż konkursu, we-
dług danych organizatora, 
przystąpiło 1582 uczestni-
ków.

Udział naszych 
uczniów w tak prestiżo-
wych konkursach oraz 
zdobywanie czołowych 
miejsc jest hołdem, który 
nasze pokolenie oddaje 
Patronowi szkoły.

Społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Marszał-
ka J. Piłsudskiego w Cho-
rzelach odnalazła w posta-
ci Marszałka wzór godny 
naśladowania, doskonały 
przykład patriotyzmu i 
miłości do Ojczyzny, a na-
uczyciele potrafią w mło-
dym pokoleniu zaszczepić 
te wartości, którym hołdo-
wał przez całe swe życie 
Marszałek Józef Piłsudski. 
Szkoła dumna jest z suk-
cesów swych wychowan-
ków.

Opracowały:
Weronika Zofia Wilkosz

Agata Ewa Gadomska

Grzegorz Berk z rąk pani Karoliny Kaczorowskiej odbiera nagrodę. Karolina Biedka w trakcie odbioru nagrody.
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6 października 2006 roku odbyła się uroczystość nadania 
sztandaru szkole w Dzierzgowie. O godz. 1000 społecz-
ność Szkoły, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Dzierz-

gowa uczestniczyli we mszy św., którą w koncelebrze z ks. pro-
boszczem kan. Jerzym Dębowskim odprawił ks. prof. Michał 
Marian Grzybowski z Płocka, on też wygłosił okolicznościowe 
przemówienia oraz dokonał poświęcenia sztandaru. 

W uroczystości uczestniczyli: z Kuratorium Oświaty: mgr To-
masz Osowski, mgr Barbara Ocalewicz, mgr Jan Niesiobędzki, 
Dostojnicy kościelni: ks. prof. Michał Grzybowski, ks. dziekan 
Jerzy Dębowski, ks. mgr Robert Mazurowski, pracownicy Urzę-
du Gminy w Dzierzgowie: Marcin Kołakowski - wójt, Zdzisław 
Morawski - sekretarz, Paweł Jagaczewski - skarbnik, Stanisław 
Załęski - przewodniczacy, Barbara Szypulska ,Zofia Bartosz-
czyk, Alfred Jakubowski, Byli nauczyciele: J. Burdyński, K. Za-
dworny, K. Włodarczyk, T. Szemplińska, J. Mrzygłód, E. Rope-
lewski, E. Ziaja, Rada Rodziców: J. Zaborowska, J. Sobiecka, J. 
Perdjon, Trójki klasowe: M. Sędal, T. Sawicki, M. Perdjon. Radni 
gminy Dzierzgowo, przedstawiciele różnych instytucji i spon-
sorzy oraz aktualni nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dzierz-
gowie. 

Szkoła zatrudnia 24 pracowników pedagogicznych, 2 pra-
cowników administracyjno-biurowych i 7 pracowników obsłu-
gi. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje i stale pogłębiają 
swoją wiedzę uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. 

Kadrę pedagogiczną stanowią: Marzena Nowicka - dyrektor 
Szkoły, Jadwiga Komosa - wicedyrektor, Agnieszka Rybczyń-
ska, Aldona Puźmirowska, Renata Jakubowska, Jerzy Czar-
necki, Halina Felbur, Grażyna Rybacka, Elżbieta Dec, Jarosław 
Tomaszewski, Marzena Budna, Przemysław Morawski, Sylwia 
Kulaszewska, Irena Wierzejska, Magdalena Robak, Jolanta Har-
naszkiewicz, Danuta Burdyńska, Grażyna Czupryn, Agata No-
wakowska, Halina Tańska, Ewa Sobolewska, Katarzyna Szcze-
paniak, Tomasz Pawlak, Joanna Gąsiorowska, Pracownikami 
szkoły są: Hanna Talak, Katarzyna Zakrzewska, Ewa Kobylińska, 
Anna Czajkowska, Kazimiera Kwasniewska, Jadwiga Rabczyń-
ska, Barbara Krajewska, Grażyna Dąbrowska, Paulina Eljasiak, 
Jacek Bartoszczyk.

Nauczyciele i wychowawcy deklarują: W swej codziennej 
pracy z dziećmi staramy się sprostać wszelkim oczekiwaniom 
społecznym oraz stworzyć korzystne warunki do pełnego roz-
woju wszystkich uczniów. Dążymy do tego, aby każde dziecko 
czuło się w niej bezpiecznie, mogło rozwijać swoje uzdolnie-
nia i zainteresowania, aby jak najlepiej było przygotowane do 
dalszej edukacji i życia w nowoczesnym społeczeństwie. Szko-
ła zapewnia: miłą i serdeczną atmosferę, szczególna troskę i 
opiekę wykwalifikowanej kadry, pomoc psychologiczna-peda-
gogiczną (szczególnie dla uczniów klas pierwszych) w pokony-
waniu trudności w nauce i wyrównaniu braków, która ułatwia 
nauk na drugim etapie kształcenia, pomoc socjoterapeutyczną 
dla uczniów mających problemy z adaptacją do nowych wa-
runków, bezpłatna naukę języka obcego od pierwszej klasy 
(angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego) a także informa-
tyki. Tradycja jest organizowanie imprez i uroczystości szkol-
nych np. ślubowanie klas pierwszych, apele okolicznościowe, 
apele promujące zdrowie i bezpieczeństwo, bal karnawałowy, 
Dzień Dziecka i Dzień Sportu, pożegnanie klas szóstych i inne. 

Jesteśmy publiczną placówką ukierunkowaną na kształcenie i 
wychowanie dzieci na najwyższym poziomie, wychodząc na-
przeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów, rodziców 
i środowiska. Kierując się zawsze dobrem dzieci dbamy o ich 
zdrowie i bezpieczeństwo. Chętni uczniowie mogą brać udział 
w organizowanych na terenie szkoły konkursach: ortograficz-
nych, matematycznych, plastycznych, czytelniczych, sporto-
wych. W godzinach pozalekcyjnych uczniowie mogą uczęsz-
czać do świetlicy szkolnej. Mogą także korzystać z pracowni 
komputerowej, która jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, 
uczestniczą w zajęciach chóry szkolnego. Swoje zainteresowa-
nia dzieci mogą rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyj-
nych: chór, gry i zabawy sportowe, SKS, kółko teatralne. 

Szkoła jest szczególnie otwarta na współpracę z rodzicami. 
Laureaci szkolnych konkursów reprezentują szkołę w mię-
dzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych zdobywając 
czołowe miejsca. 

W kronice szkolnej umieszczono także tekst „Aktu erekcyj-
nego”. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego jest w kształcie prostokąta o wymiarach 98 x 90 cm. 
Wykonany został z tkaniny, obrzeże wykończone złotym galo-
nem. Strona z godłem jest w kolorze czerwonym. Na central-
nym miejscu wykonano sztychem srebrnym, złotym i lamenta-
mi orła w koronie. Strona nominalna jest koloru niebieskiego, 
na której wyhaftowano sztychem srebrno-błękitnym, jasno-
-beżowym, siwym, białym i lamentami popiersie marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Wokół popiersia srebrną lametą umiesz-
czono napis: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Dzierzgowie. Sztandar został poświęcony podczas 
uroczystości przez ks. prof. Michała Grzybowskiego i wręczony 
pierwszemu pocztowi sztandarowemu przez panią Marzenę 
Nowicką - Dyrektora Szkoły. 

Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli uczniowie: Rafał Za-
borowski - chorąży sztandaru, Paulina Stemplińska, Sandra 
Wadowiec. Drugi poczet sztandarowy tworzyli: Mateusz Kra-
siński, Karolina Masłowska, Karolina Cyprysiak. 

Miejscem przechowywania sztandaru jest okolicznościowa 
gablota. Fundatorem sztandaru była Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Dzierzgowie. Rada Rodziców uchwałą z dnia 
4 czerwca 2006 r. przekazała sztandar Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie według formy i 
treści zawartej w akcie erekcyjnym. 

Akt przekazania sztandaru brzmiał: 
My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego ślubujemy: 
- dbać o honor Szkoły i rozsławiać jej imię, 
- wprowadzać w życie ideały Patrona Józefa Piłsudskiego, 
- kształtować postawę człowieka otwartego na problemy 

innych,
- życzliwego i tolerancyjnego, zdyscyplinowanego i praco-

witego, 
- wzorowo wypełniać obowiązki ucznia, 
- dla dobra Szkoły, środowiska i Ojczyzny. 
Akt erekcyjny podpisali: ks. profesor doktor habilitowany 

Michał Grzybowski, ksiądz dziekan Jerzy Dębowski, Dyrektor 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Ciechano-
wie p. Tomasz Osowski, Wójt gminy Dzierzgowo p. Marcin Ko-

Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Dzierzgowie
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łakowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie p. Iwona Za-
borowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Dzierzgowie p. Marzena Nowicka. 

Po powrocie z kościoła do gmachu Szkoły pani Dyrektor M. 
Nowicka wygłosiła krótkie przemówienie. W imieniu całej spo-
łeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej serdecznie dzięku-
ję Rodzicom za ufundowanie i przekazanie sztandaru. Bez was 
drodzy rodzice nie byłoby dzisiejszej uroczystości. W imieniu 
własnym, Rady Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej za-
pewniam, że będziemy dążyć do podnoszenia jakości nauki i 
pracy, godnie reprezentować społeczność szkolną i lokalną. 

Drodzy uczniowie, Szanowni państwo (goście), pozwolicie, 
że w kilku zdaniach przypomnę historię naszej szkoły. Pierw-
sza publiczna szkoła w Dzierzgowie została otwarta w 1864 r. 
i mieściła się w budynku ówczesnego urzędu gminy. Wybuch 
I wojny światowej spowodował zawieszenie działalności szko-
ły. Zajęcia zostały wznowione w 1915 r. przez okupantów nie-
mieckich. 1 października 1917 r. nastąpiło przekazanie szkol-
nictwa władzom polskim. Szkoła w Dzierzgowie do 1922 r. była 
szkołą 5-klasową, a od kolejnego roku szkolnego 7-klasową. 
W 1925 r. po ustaleniu obwodu szkolnego, zakupiono plac o 
powierzchni 1, 12 ha od dziedzica majątku Dzierzgowo i powo-
łano Komitet Budowy szkoły, w skład którego wszedł między 
innymi Władysław Burdyński. 3 listopada 1928 r. Rada Gminy 
na wniosek wójta Władysława Burdyńskiego, podjęła uchwałę 
dotyczącą nadania szkole imienia marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Już 8 listopada nadszedł do Dzierzgowa telegram zawie-
rający zgodę Marszałka Piłsudskiego na nazwanie szkoły jego 
imieniem. 

W 1933 r. oddano do użytku część nowego budynku szkol-
nego, a ostateczne zakończenie prac nastąpiło w 1937 roku. 
Zaledwie dwa lata dzieci Dzierzgowa i okolic mogły cieszyć się 
nową szkołą. 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, a 
po klęsce wrześniowej rozpoczął się okres okupacji niemiec-
kiej. Teren Dzierzgowa Niemcy zamienili w poligon wojskowy, 
a miejscową ludność wysiedlono. 

Po zakończeniu wojny powraca z wysiedlenia Władysław 
Burdyński. Obejmuje kierownictwo szkołą, wznowiona zosta-
je nauka i remont budynku. Czterdzieści lat później, 18 lute-
go 1991 r., ówczesny dyrektor szkoły Jan Burdyński wystąpił z 
wnioskiem do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechano-
wie o reaktywowanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Po otrzymaniu zgody, zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1989 r. rozpoczęto prace i 
przygotowania do uroczystości, która zgodnie z planem odby-

ła się 22 czerwca 1992 r., w 62 rocznicę nadania szkole imienia. 
Dzisiaj, po 14 latach od reaktywowania szkole imienia Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, dzięki Radzie Rodziców otrzymujemy 
sztandar. Spełniło się marzenie moje i Rady Pedagogicznej. Je-
steśmy tym zaszczyceni i bardzo dumni. Pragnę nadmienić, że 
mury tej szkoły opuściły (do chwili obecnej) tysiące uczniów. 
Byli i są wśród nich nauczyciele, lekarze, sędziowie, kapłani, 
dygnitarze państwowi, pracownicy umysłowi i fizyczni, rolnicy. 

Mam nadzieję, że my, dorośli pracą, a uczniowie nauką, bę-
dziemy przyczyniać się do dalszego rozwoju szkoły, a otrzyma-
ny dziś sztandar poniesiemy z dumą, będzie towarzyszył nam 
podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Za przykła-
dem naszego Patrona będziemy dążyć do tego, aby nasi wy-
chowankowie wyrośli na mądrych, prawych i uczciwych oby-
wateli. 

Z racji uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru na 
ręce p. Dyrektor Marzeny Nowickiej skierowano pisma gratu-
lacyjne. Z Warszawy Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ciechano-
wie pani Zofia Balkowska, dyrektor Delegatury w Ciechanowie 
Kuratorium Oświaty w Warszawie Tomasz Osowski

W kronice Szkoły z racji tej uroczystości wielu uczestników 
wpisało swoje gratulacje i życzenia, m.in.  Starosta mławski W. 
Wojnarowski, dyrektor Delegatury Kuratorium w Ciechanowie 
Tomasz Osowski, ks. prof. Michał Grzybowski z Płocka.

12 października 2006 roku w Seminarium Duchownym w 
Płocku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego „Człowiek, który ukochał Ojczyznę - Szlakiem pamięci 
abpa A. Nowowiejskiego”. W konkursie wzięło udział wielu 
uczniów z różnych szkół i parafii diecezji płockiej. Zebranych 
powitał ks. biskup R. Marcinkowski dziękując za włożony wy-
siłek w ukazanie postaci męczennika naszych czasów abpa A. 
Nowowiejskiego zamordowanego w obozie w Działdowie. Ce-
lem spotkania oprócz prac w postaci rysunków i prac plastycz-
nych było ukazanie człowieka jako największej wartości bez 
względu na jego wykształcenie, status społeczny i wygląd ze-
wnętrzny. Człowiek jako istota społeczna jest odpowiedzialny 
za swoich towarzyszy. Jednym z wyróżnionych dyplomem za 
rysunek „Obóz przejściowy Działdowo 1941” był uczeń Szkoły 
Podstawowej w Dzierzgowie.

Historia Szkoły Podstawowej zaczerpnięta z książki ks. 
Michała Mariana Grzybowskiego pt.: ,,Parafia Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w Dzierzgowie’’
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BIAŁYSTOK

KOŁO BIAŁA PISKA 
OKRĘG PODLASKI

Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego z Wiżajn 
[woj. podlaskie], uczestniczyła w uroczystościach poświęcenia 
nowego sztandaru Związku Piłsudczyków RP, w dniu 10 
marca 2012 r. w Katedrze Polowej WP Warszawie. Szkołę 
reprezentowali: dyrektor – p. Mirosława Wierzchowska [prezes 
koła ZPRP w Wiżajnach]; p. Jadwiga Buczyńska –wiceprezes 
koła ZPRP; nauczyciele- p. Jolanta Orłowska i p. Iwona Nowak; 
poczet ze sztandarem szkoły [Rafał Liszewski, Łukasz Wizgo, 
Paulina Petrosyan, Olga Kowalewska]; uczniowie [ Klaudia 
Liszewska, Paulina Stachniewicz, Adrianna Wiszniewska, 
Patrycja Graużul, Natalia Derencz, Justyna Kowalewska, 
Emilia Tylenda, Patrycja Grygo, Gabriela Mikielska, Katarzyna 
Dycz, Bartłomiej Matusiewicz, Mateusz Wiśniewski, Patryk 
Dębowski, Damian Balcer, Natalia Puza, Weronika Laskowska, 

W dniu 19 kwietnia 2012 roku w Białej Piskiej, pod prze-
wodnictwem generała brygady Związku, brygadiera Leszka 
Bożydara Zycha – prezesa Okręgu Podlaskiego Związku Piłsud-
czyków Rzeczypospolitej Polskiej, odbyło się zebranie grupy 
inicjatywnej członków ZPRP-TPJP z Podlasia. W trakcie zebrania 
powołano do życia Regionalne Koło ZPRP w Białej Piskiej. Prze-
prowadzono również wybory do władz Koła, w wyniku których 
wyłoniono Zarząd Koła  w składzie: 
•	Prezes Marek Marcińczuk,
•	Zastępca prezesa Marian Waszkiewicz,
•	Sekretarz Małgorzata Kwiatkowska,
•	Skarbnik Barbara Kwiatkowska.

Powołano także Komisję Rewizyjną Koła w składzie: prze-
wodniczący Sebastian Woźniak; zastępca Wojciech Stępniak, 
sekretarz Robert Barma.

Zamykając obrady Koła, brygadier Leszek Zych, złożył na 
ręce prezesa nowo wybranego Koła list gratulacyjny od człon-
ków Podlaskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP, życząc 
sukcesów w dalszej działalności na rzecz Związku.

LBZ

Wojciech Złotorzyński, Karol Pruszyński, Oskar Sześciło, Iwona 
Wierzchowska i Edyta Hołdyńska].

To niezapomniane przeżycia, chórem stwierdzili 
uczestnicy wycieczki, tym bardziej, iż po uroczystościach w 
Katedrze Polowej udali się na zwiedzanie Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Wyrazy podziękowania za wsparcie i pomoc 
w upamiętnianiu Marszałka Józefa Piłsudskiego należą się 
też wójtowi Gminy Wiżajny – wielkiemu patriocie – Józefowi 
Laskowskiemu, który kontynuuje tradycje Marszałka 
odziedziczone po ojcu Józefie.

Leszek B. Zych 

Czytelnicy piszą!

Czytelnicy piszą!
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ŚWIĘTO SZKOŁY
Święto naszej szkoły, jak co roku, odbyło się 9 listopada. 

Zaproszeni goście, obecni i emerytowani pracownicy szkoły 
oraz młodzież spotkali się, aby uczcić Święto Szkoły i Święto 
Niepodległości. Uroczystości przyświecały słowa Marszałka: 
Historię swoją piszecie sami, bo inaczej napiszą za was inni i źle.

Przybyło wielu gości, m.in: burmistrz p. Kazimierz Kożu-
chowski, wiceburmistrz p. Tomasz Śpiczko, wicestarosta p. 
Jarosław Szlaszyński, przewodnicząca rady Miasta p. Joanna 
Lisek, kierownik WE p. Roman Krzyżopolski, prezes Podlaskie-
go Oddziału Związku Piłsudczyków RP brygadier Leszek Zych, 
przedstawiciel Kuratorium oświaty p. Alina Wąż, komendanci 
służb mundurowych, przedstawiciele Rady rodziców oraz dy-
rektorzy augustowskich szkół.

Obchody zaczęły się mszą świętą w bazylice NSJ. Potem 
wszyscy na czele z pocztem sztandarowym udali się pod po-
mnik Józefa Piłsudskiego. Tu odśpiewano I Brygadę i odbyło 
się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Następnie dyrekcja 
szkoły oraz goście złożyli kwiaty pod pomnikiem naszego pa-
trona.

Kolejnym elementem obchodów było spotkanie w sali 
gimnastycznej, które rozpoczęło się występem artystycznym 
uczniów klasy mundurowej pod kierunkiem p. M. Klewiado, 
p. A. Dąbrowskiej. Słowu towarzyszyła prezentacja multime-
dialna przygotowana przez p. J. Krysztop. Po wystąpieniach 
gości brygadier Leszek Zych wręczył dyrektorowi p. Janu-
szowi Borysewiczowi oraz . Annie Grochowskiej pamiątkowe 
medale, a p. Annie Dąbrowskiej dyplom uznania za kultywo-
wanie pamięci o Marszałku. Po części oficjalnej przyszedł czas 
na poczęstunek.

Tego dnia uczniowie klas pierwszych w bibliotece szkolnej 
zostali zapoznani z historią placówki, w której obecnie mieści 
się Gimnazjum nr 1 oraz obejrzeli prezentację multimedialną 
poświęconą tej tematyce.

W dniu Święta Niepodległości poczet sztandarowy, dele-
gacja nauczycieli oraz uczniowie klasy mundurowej uczestni-
czyli także w miejskich uroczystościach na Rynku Zygmunta 
Augusta oraz we mszy św. w intencji Ojczyzny.

Iwona Kupińska i Aleksandra Kowalewska

5 XII 2011 r, - 144. rocznica urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Już po raz drugi delegacja naszego gimnazjum wzięła 
udział w obchodach urodzin Józefa Piłsudskiego zorganizowa-
nych przez p. Krzysztofa Tołowińskiego i p. Halinę Dondzidło. 
Udaliśmy się na Litwę do miejsc najbliższych naszemu patro-
nowi. Po mszy św. celebrowanej przez ks. Józefa Aszkiełowicza 
w kościele w Powiewiórce pojechaliśmy do Zułowa i złożyliśmy 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce, w którym stał dom 
rodzinny Piłsudskich.

Odwiedziliśmy polski Dom Dziecka w Podbrodziu, gdzie 
przekazaliśmy dzieciom upominki. W Wilnie oddaliśmy hołd 
Marszałkowi na Rossie, złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze, 
odśpiewaliśmy Marsz I Brygady. Pokłoniliśmy się też Matce Bo-
skiej Ostrobramskiej, którą szczególną czcią otaczał Józef Pił-
sudski. Była również chwila na spacer po starych, wileńskich 
uliczkach.

Tego dnia - w kraju - uczniowie klasy mundurowej przy-
bliżyli społeczności szkolnej sylwetkę patrona gimnazjum, a 
samorząd uczniowski zapalił znicz pod pomnikiem Marszałka.

      R.

NOWINKI Z JEDYNKI
Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie
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W Pucku, jak co roku, obcho-
dzono rocznicę Zaślubin 
Polskim z Morzem.

Związek Piłsudczyków RP TPJP 
reprezentowali członkowie Zarządu 
Krajowego z prezesem Marianem Ed-
mundem Ząbkiem marszałkiem ZP, 
Stanisław Śliwa gen. dyw. ZP i Julian 
Aleksander Michaś płk ZP. Msza św. 
była celebrowana przez metropolitę 
gdańskiego arcybiskupa Leszka Głó-
dzia.

Piłsudczycy złożyli kwiaty przed 
pomnikiem gen. Józefa Hallera, który 
w 1920 r. symbolicznie dokonał aktu 
zaślubin z Polskim Morzem. 

Ten szczególny akcent był hasłem 
do rozwoju Polski nad Bałtykiem, a 
wcześnie, bo już 28 listopada 1918 
roku dekretem, Marszałek Polski Jó-
zef Piłsudski, powołał Marynarkę Pol-
ską.

 
płk Związku Piłsudczyków
Julian Aleksander Michaś

Na zdjęciach: delegacja ZP RP 
Okręg Pomorski z prezesem Zarządu 
Krajowego ZP RP marszałkiem związ-
ku Marianem E. Ząbkiem, wicepreze-
sem ZP RP gen. dyw. związku Stani-
sławemŚliwą i płk. związku Julianem 
A.Michasiem oraz Starostą Powiatu 
Puckiego p. Wojciechem Detlaf.

Zaślubiny z morzem

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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Babie Doły, 9 maja 2012 r., Dzień Zwycięstwa

Kronika wydarzeń
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Z wizytą na Pomorzu...

KOSAKOWO – REWA

Tradycją stały się letnie uroczystości w Rewie 
przy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza. Tegoż roku, 7 lipca miały dla szero-

kiej rzeszy piłsudczyków szczególny wymiar, gdyż 
uchwałą Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 
2011 r., nadano Alei Zasłużonych Ludzi Morza imię 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zorga-
nizowały władze Gminy Kosakowo pod patronatem 
wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego 
oraz marszałka województwa pomorskiego Mie-
czysława Struka.

Uczestników uroczystości, licznie zebranych pod 
symbolicznym Krzyżem – Pomnikiem Ludzi Morza, 
powitał wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, a szcze-
gólnie: przewodniczącego Związku Polaków na Litwie 
Michała Mackiewicza,  Admirała Floty Tomasza Mathea, 
dowódcę Marynarki Wojennej, kadrę dydaktyczno-
-naukową Akademii Marynarki Wojennej, kompanię 
Honorową i Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wo-
jennej. Delegację Zarządu Krajowego Związku Piłsud-
czyków Rzeczypospolitej Polskiej – TPJP, reprezentowa-
li: Marszałek Związku Marian E. Ząbek – prezes Zarządu 
Krajowego; nadbrygadier Wiesław L. Ząbek – wice-
prezes; nadbrygadier Stanisław W. Śliwa – wiceprezes; 
pułkownik Związku Tomasz Madej - sekretarz  Zarządu 
Krajowego; pułkownik Związku Julian Michaś – członek 
Zarządu Krajowego; płk WP Tomasz Bogucki – wicepre-
zes SSP, członek ZPRP i płk WP Andrzej Spirydowicz – 
członek Zarządu Krajowego ZPRP. Głównymi punktami 
uroczystości było: odsłonięcie Pamiątkowych Tablic 
Zasłużonych Ludzi Morza; odsłonięcie Tablicy upa-
miętniającej ostatnie marynarskie boje na Polesiu oraz 
nadanie Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Mo-
rza imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wręczono 
również odznaczenia i  wyróżnienia dla miejscowych 
działaczy samorządowych i pracowników naukowych 
AMW. Wystąpienia okolicznościowe Admirała Floty To-
masza Mathea i Marszałka Związku Mariana E. Ząbka 
zakończyły tą godną uwagi uroczystość.

Red.
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Uroczystości w Rewie

Odznaczenia Honorowym Orderem Związku brygadiera Daniela Dudę

Przewodniczący Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz
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W sobotę 2 czerwca 2012 roku w kościele garnizono-
wym Gdynia-Oksywie został poświęcony Sztandar 
Związku Piłsudczyków RP TPJP Oddziału pomorskie-

go w Gdyni.
Uroczystość rozpoczęto mszą św. celebrowaną przez dzie-

kana Marynarki Wojennej ks. prałata Bogusława Wronę. Udział 
wzięło wiele różnych organizacji i stowarzyszeń wraz z pocz-
tami sztandarowymi. Pośród gości należy wymienić, w imie-
niu Prezydenta Gdyni-wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy 
Miotke, Akademii Marynarki Wojennej-prorektor Mariusz Mię-
sikowski, Marynarka Wojenna-kontradmirał Jarosław Zygmunt, 
Komendant Garnizonu Gdynia kmdr por. Jarosław Wypijewski 
oraz Komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni Krzysztof 
Markiewicz, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków 
RP Marian Edmund Ząbek i wiceprezes Stanisław Władysław 

Śliwa, Ojciec Eugeniusz Leśniak, Prezes Bractwa ORP Warszawa 
Marek Miszewski, Prezes koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Ryszard 
Czarnota, Prezes Towarzystwa Miłośników Gdyni Wojciech 
Kadłubański, Prezes Narodowego Centrum kultury Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku Jerzy Szahuniewicz, Sta-
rosta Pucki Wojciech Dettlaff, Prezes Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej Maciej Węglewski, Prezes Stowarzyszenia 
34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Leopold Stachowski, Morski 
Klub Seniorów Lotnictwa w Gdyni Aleksy Antoniewicz, Prezes 
Stoczni Nauta Tadeusz Zielonka, Prezes Firmy OPEC Aleksan-
der Wellenger, Rodzice chrzestni sztandaru Alina Mroczkowska 
i Daniel Duda inni zaproszeni goście, członkowie naszego od-
działu i zaproszeni prezesi oddziałów, kół z całego kraju. 

płk Związku Piłsudczyków
Julian Aleksander Michaś

Poświęcenie sztandaru
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Obchody Święta Niepodległości 2011 roku w Lidzbarku 
Warmińskim rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pod 
wezwaniem św. Piotra i Pawła, którą uświetniła obecność 

pocztów sztandarowych. Po mszy św. zwiadowcy, władze miasta i 
goście uroczystości udali się na rynek główny miasta, gdzie wspól-
nie wzięli udział w uroczystościach.

Po złożeniu meldunku dowódcy 9. Warmińskiego Pułku Rozpo-
znawczego płk. dypl. Wiesławowi Marszałkowi przez prowadzące-
go uroczystość mjr. Artura Bednarza, poczet flagowy przystąpił do 
podniesienia flagi państwowej na maszt. Gdy odśpiewano hymn 
państwowy, dowódca Garnizonu płk Marszałek przywitał komba-
tantów, władze powiatowe i samorządowe, przedstawicieli pozo-
stałych służb mundurowych, wszystkich zebranych lidzbarczan, 

a szczególnie żołnierzy IX zmiany Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w Afganistanie, którzy zaledwie kilka dni temu szczęśli-
wie powrócili do kraju. W przemówieniu pułkownik podziękował 
również współorganizatorowi obchodów Święta Niepodległości, 
burmistrzowi miasta Arturowi Wajsowi oraz wszystkim, którzy w 
wymierny sposób przyczynili się do realizacji świątecznych wyda-
rzeń.

Po wstępnej części uroczystości, nastąpił moment odczytania 
rozkazów o wyróżnieniach i mianowaniach żołnierzy, pracow-
ników 9. pr oraz przedstawicieli różnych instytucji samorządo-
wych. Bardzo ważnym momentem dla pułku i służących w nim 
zwiadowców był moment odznaczenia Sztandaru 9 pr medalem 
Związku Piłsudczyków, czego dokonał sam gen. brygady bryga-
dier Związku  Józef Zysk.

 Nieopodal trybuny, na której stanęli zacni goście postawiono 
znicz, którego podpalenie było symbolem uczczenia pamięci żoł-
nierzy poległych w czasie zaborów. Jednak więcej uwagi na odda-
nie tych należnych im honorów poświęcono dnia poprzedniego 
na cmentarzu komunalnym, gdzie prezes Związku Piłsudczyków 
brygadier Józef Zysk zapalił znicza pod pomnikiem „Poległym, Po-
mordowanym i Zamęczonym Obrońcom Ojczyzny”, a delegacje 
poszczególnych instytucji państwowych i różnych stowarzyszeń 
złożyły wieńce. Tam też kompania honorowa, dowodzona przez 
por. Marka Szpakowskiego, oddała salwę honorową. Wszystko to 
przy palących się pochodniach i w tle tekstu „Apelu Poległych”, 
który odczytał kpt. Wojciech Dowiedczyk.

LIDZBARK WARMIŃSKI

Święto Niepodległości w Lidzbarku Warmińskim

Drugi dzień obchodów to wspólne świętowanie pamiętnej 
daty 11 listopada, kiedy to Polska po wielu latach zaborów odzy-
skała niepodległość, dzięki ludziom, dla których była najważniej-
sza, za którą gotowi byli ponieść największą ofiarę.  93 lata później, 
w Lidzbarku Warmińskim spotkali się żołnierze z lidzbarskiego 
garnizonu i mieszkańcy miasta, by w hołdzie przodkom wspólnie 
świętować najważniejszy dzień w dziejach kraju i narodu polskie-
go. Dzień, o którym księżna Maria Lubomirska wyraziła się takimi 
słowy: „Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnia-
nych, do weselszych, do triumfalnych! Jesteśmy wolni! Jesteśmy pa-
nami u siebie! Stało się i to w tak nieoczekiwanych warunkach... Od 
wczesnego ranka odbywa się przejmowanie urzędów niemieckich 
przez władze polskie. Już przekazano w nasze ręce Cytadelę, która za-
jął batalion wojska polskiego z majorem Szyndlerem na czele... Niem-
cy zbaranieli, gdzieniegdzie się bronią, zresztą dają się rozbrajać nie 
tylko przez wojskowych, ale przez lada chłystków cywilnych... Dziwy, 
dziwy w naszej stolicy! Idą Niemcy rozbrojeni w czerwonych przepa-
skach - idą żołnierze w niemieckich mundurach z polskim orłem na 
czapce: to wyswobodzeni Polacy z Księstwa Poznańskiego. Idą żołnie-
rze w niemieckich mundurach z francuska kokardą: to dzieci Alzacji i 
Lotaryngii - śpiewają pieśni francuskie i bratają się z Polakami. Zbra-
tanie zdaje sie być ogólne - pękł przymus dyscypliny, runęły przegrody 
- ludzie są tylko ludźmi. Tak dnia 11 listopada 1918 roku Polska weszła 
na wyboistą drogę swojej najnowszej historii”.

Po uroczystej części obchodów, przemówieniach, podzięko-
waniach, życzeniach, mianowaniach i odznaczeniach, mieszkańcy 
miasta mieli możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego, odwie-
dzenia punktu informacyjno-promocyjnego NSR oraz spróbowa-
nia wojskowej grochówki. Mali mieszkańcy garnizonu skorzystali 
z okazji i zaprezentowali swoje umiejętności  wokalne i wiedzę nt. 
święta listopadowego oraz wojska, uczestnicząc w konkursach z 
nagrodami.

Obchody Dnia Niepodległości zakończyła uroczysta defilada 
pododdziałów z 9 pułku rozpoznawczego oraz Grupy Rozpozna-
nia Elektronicznego, którą z dużym zainteresowaniem oglądały 
nie tylko dzieci i młodzież, ale i  starsi mieszkańcy miasta zwanego 
„Perłą Warmii”.

J.Z.

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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25 listopada 2011 roku w Zespole Szkół Technicz-
nych w Olecku odbył się po raz trzeci w historii 
tej szkoły zjazd absolwentów. Szkoła obchodziła 

swoje 65 lecie działalności. Brygadier Józef ZYSK jest 
absolwentem tej szkoły i z tej okazji, w imieniu Związ-
ku Piłsudczyków RP odznaczył Sztandar szkoły Zło-
tym Krzyżem Honorowym Związku. W uroczystości 
wzięło udział kilkaset  absolwentów,  uczniów i grono 
pedagogiczne z Panem Dyrektorem Markiem Góryń-
skim. Przyjęto to wyróżnienie jako docenienie pracy 
pokoleń nauczycieli, z których wielu już odeszło. W 
trudnym okresie PRL  starali się  ratować pamięć o 
Marszałku wszelkimi sposobami, ryzykując nawet 
własną pracą. Szczególne zasługi w ratowaniu od za-
pomnienia legionistów,  położyli nieżyjący już Antoni 
Maksymowicz i kierownik internatu Władysław Mos-
sakowski, a także obecni na uroczystości emerytowa-
ni pedagodzy: Zygmunt Łoś i Mieczysław Aleszczyk.  
Za trud pracy w kształtowaniu ducha narodowego 
podziękowanie złożył brygadier Józef ZYSK. Na uwa-
gę zasługuje to ,że szkoła nie posiada patrona, może 
Marszałek nim zostanie, kto wie?

Z okazji Święta Niepodległości 
Zespół Szkół Elektrycznych w 
Olsztynie zaprosił Brygadiera 

Józefa ZYSKA na akademię szkolną , 
która odbyła się 14 listopada 2011 r.. 
Podczas tej uroczystości Prezes Koła 
z Lidzbarka Warmińskiego przeka-
zał szkole pamiątki „Historia Godła 
Polskiego” i kopię „Orła Króla Jana 
III Sobieskiego” do pracowni Histo-
rycznej którą opiekuje się pani mgr 
Maria Świerkowska. Ogromnym za-
interesowaniem wśród nauczycieli i 
mlodzieży wzbudzał mundur histo-
ryczny, w jakim wystąpił Józef Zysk.

Na zdjęciach: nauczyciele i mlo-
dzież ZSE w Olsztynie

Uroczystości w Olecku

W Zespole Szkół w Olsztynie

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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W przededniu Narodowego Święta Niepodległości 
(10.11) w Gimnazjum nr 14 im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Dajtkach urządzona została uroczysta 

akademia połączona ze spotkaniem z… marszałkiem Józefem 
Piłsudskim. Tak, tak, przybyły na spotkanie z młodzieżą lidz-
barczanin Józef Zysk może bez obaw uchodzić za słynnego 
„Dziadka”. Ten sam wąs, postura, gesty, a nawet sposób prze-
mowy.

Akademia rocznicowa wcale nie była nudna, chyba dlate-
go, że dyrektorka szkoły Alicja Pogorzeliska zadbała, by uro-
czystość była nie za długa, a miała silną wymowę patriotyczną. 
Były pieśni legionowe, wystąpienia zaproszonych gości. Jed-
nak największą atrakcją było wystąpienie pana Zyska w szarym 
mundurze legionisty.

Spotkanie z dziećmi podczas ferii zimowych w Lidzbarku Warmiń-
skim, styczeń 2012 r. Miejsce Klub Garnizonowy.
Młodzież interesowała się i to bardzo mundurem i prezentowaną 

szablą. Spotkanie zorganizował Kierownik Klubu Garnizonowego An-
toni Trojanowski.

W Gimnazjum w Dajtkach

W Lidzbarku Warmińskim

– Ten mundur został specjalnie uszyty na zmówienie zgod-
nie z zasadami, jakie wtedy obowiązywały. To niemały koszt, 
ale dla pamięci i tradycji warto. Trzeba kultywować nasz pa-
triotyzm i dbać o edukację młodzieży – mówi Józef Zysk, czło-
wiek Związku Piłsudczyków.

Mundur uszyty na zamówienie u krawca, specjalizującego 
się w strojach historycznych kosztował niemal 1800 zł. Wraz z 
szablą to koszt prawie 3 tys. zł. Ale jaki wygląd! Józef Zysk przy-
pomina jako żywo wizerunki marszałka.

– Bardzo starałem się. Nawet ściągę sobie zrobiłem, by się 
nie pomylić. Trenowałem przed lustrem wymowę i gesty mar-
szałka, a raczej to, w jaki sposób odtwarzał tę postać słynny 
aktor Janusz Zakrzeński, który zginął przed ponad rokiem w 
katastrofie smoleńskiej -  dodaje Józef Zysk.

Pan Zysk starannie zadbał o to, by zagrać powitanie Pił-
sudskiego przez mieszkańców Poznania po jego powrocie z 
uwięzienia w Magdeburgu. Nawet udało mu się skopiować wi-
leński akcent. Prawdziwy marszałek Piłsudski zaciągał właśnie 
po wileńsku, w charakterystyczny sposób. Można to usłyszeć 
na starych kronikach filmowych. Janusz Zakrzeński wspania-
le interpretował postać naszego wielkiego wodza. O sukcesie 
wśród młodzieży może mówić też Janusz Zysk, który za swą 
kreacje otrzymał rzęsiste brawa.

Potem pod ścianą, gdzie wmurowana została tablica po-
święcona marszałkowi złożono kwiaty. Na koniec w sali hi-
storycznej szkoły odsłonięta została kopia dużego portretu 
marszałka Piłsudskiego na jego słynnej Kasztance. Obraz pra-
cowicie przez wakacje malowała Anna Kaczmarczyk, nauczy-
cielka plastyki w gimnazjum. Zaproszeni goście i uczniowie 
uznali, że skopiowane dzieło Kossaka całkiem nieźle wyszło. 
Obraz bardzo się spodobał.

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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Kronika wydarzeń

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szkole Podstawowej w Wygodzie k/Łomży 19 marca 2012 r.
Dyrektor szkoły Małgorzata Armista i bryg. Józef Zysk

Prezes Związku Marszałek Edmund Ząbek promuje na oficera 
Związku Krzysztofa Boguszewskiego

Izba Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu, sierpień 2012 r.

PrzyjĘcie w poczet członków Związku mjr. rez. Tomasza 
Kręcika
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KOSZALIN

ROZEWIE

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Wykaz władz wybranych na zebraniu wyborczym w 
dniu 3.10.2012 r

Prowadzący zebranie - Marian Leszek Wiśniewski

Po zamknięciu głosowania i obliczeniu głosów stwier-
dza się co następuje:
W zebraniu uczestniczyło (wg listy obecności)  12 
członków
Głosów oddano - 12
Głosów nieważnych oddano - 0

Dokonano wyboru Zarządu:
-  Marian Leszek Wiśniewski
- Józef Niewdana
- Zbigniew Olszówka
- Kazimierz Pipka
- Mirosław Radomski

Wybrano Komisję Rewizyjną: 
- Grzegorz Matuszczyk
 - Ludwik Śliwiński
- Jan Grubba

Foto: Adam Deszcz
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W przeddzień przypadającego na 11 listopada Świę-
ta Niepodległości, uroczystą zbiórką żołnierzy, 12. 
Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława 

Krzywoustego zapoczątkowała obchody 93. rocznicy odzyska-
nia niepodległości.

Generał dywizji Marek Tomaszycki podkreślił rolę wojska 
w procesie powstawania państwa polskiego. Przypomniał 
bohaterów z 1918 roku, którym zawdzięczamy wolną Polskę. 
Następnie gen. Tomaszycki wręczył tytuły honorowe oraz listy 
gratulacyjne, nadane przez Dowódcę Wojsk Lądowych. 

Tego samego dnia o godz. 17.00 w szczecińskim kinie „He-
lios” odbyło się „Spotkanie Pokoleń” z udziałem organizacji 
kombatanckich działających na Pomorzu Zachodnim. W pro-
gramie znalazły się prezentacje wystaw historycznych oraz 
projekcja filmu „Bitwa Warszawska”. Po wystąpieniach okolicz-
nościowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

Olgierda Geblewicza oraz Dowódcy 12 SDz gen. dyw. Marka 
Tomaszyckiego, prezes Związku Piłsudczyków RP Oddział 
Szczecin Brygadier Związku Bohdan Ronin-Walknowski po wy-
głoszeniu laudacji udekorował Marszałka Zachodniopomor-
skiego Olgierda Geblewicza, mjr Zdzislawa Wronę oraz kpt. 
Marka Nabzdyjaka Honorowymi Złotymi Krzyżami Związku 
Piłsudczyków RP.

O godz. 16.00 na Placu Sprzymierzonych przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego zabrzmiał hymn narodowy. Tak 
rozpoczął  się ostatni punkt obchodów  Narodowego Święta 
Niepodległości w Szczecinie. Po oficjalnych wystąpieniach 

prezes Związku Piłsudczyków wręczył legitymacje związkowe 
nowym członkom: Antoniemu Arciszewskiemu oraz Piotrowi 
Gdańcowi.

Apel pamięci i salwa honorowa pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, to już tradycja obchodów listopadowego 
święta w naszym mieście. Tradycyjnie również, złożono wień-
ce i wiązanki kwiatów i zapłonęły znicze jako symbol pamięci i 
wdzięczności bohaterom 1918 roku.

Fotografie: Jan Surudo 

SZCZECIN

SZCZECIŃSKA „DWUNASTKA” ŚWIĘTOWAŁA 
93 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie

Dekoracja Marszałka Zachodniopomorskiego
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Każdego roku przedstawiciel Polski przy kwaterze głów-
nej NATO ambasador Bogusław Winid zaprasza różne 
miasta wraz z jednostkami wojskowymi, by organizo-

wały w Brukseli polskie obchody święta narodowego w dniu 
11 listopada. 

W tym roku ambasador Bogusław Winid zaprosił Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin oraz 
12. Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną pod dowództwem 
gen. dyw. Marka Tomaszyckiego. Reprezentowany był też Wie-
lonarodowościowy  Korpus Północny-Wschód z gen. broni Ra-
inerem Korffem na czele.

Ogromnym wyróżnieniem dla Związku Piłsudczyków RP 
Oddziału Szczecińskiego było zaproszenie do udziału w ofi-
cjalnej delegacji 12. Dz prezesa Oddziału Pana Bohdana Ronin-
-Walknowskiego, który występował w historycznym mundurze 
legionowym. 

W składzie oficialnej delegacji 12. Dz były następujące oso-
by:

gen. dyw. Marek Tomaszycki - dowódca 12. Dz
gen. bryg. Andrzej Tuz - dowódca 12. Brygady
płk. Sławomir Dudczak - szef Sztabu 12. Dz
Bohdan Ronin-Walknowski - prezes Oddziału Woj. Związku 

Piłsudczyków RP.
Po przyjeździe do Brukseli delegacja została zakwatero-

wana w hotelu BEDFORD w centrum miasta. W poniedziałek 
7 listopada wszyscy członkowie delegacji zwiedzali miasto 
i okolice. Zwiedzono tereny targów światowych ze słynnym 
Atomium oraz miniatury najbardziej charakterystycznych bu-
dowli w Europie.

O godzinie 19.30 członkowie oficjalnej delegacji udali się 
na zaproszenie ambasadora Bogusława Winida do jego rezy-
dencji na uroczystą kolację.

We wtorek 8 listopada o godz. 10.00 cała delegacja w ilości 
22 osób  została przyjęta w Ambasadzie Bilateralnej przez amb. 
Sławomira Czarlewskiego. Po wizycie w ambasadzie delegacja 
udała się na zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Oprowa-
dzał i udzielał wiele ciekawych informacji eurodeputowany 
Sławomir  Nitras. Podczas zwiedzania Parlamentu wiele osób 
interesowało się niecodziennym mundurem Związku Piłsud-
czyków. Prezes Bohdan Ronin-Walknowski w kilku zdaniach 
opowiedział o jego pochodzeniu, o legionach Józefa Piłsud-

Delegacja w siedzibie NATO Po dekoracji

skiego, o roli Legionów w odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku.

Po południu o godz. 16.00 delegacja udała się do Kwate-
ry NATO gdzie na gości oczekiwały liczne atrakcje, m. in. reci-
tal Orkiestry Wojskowej ze Szczecina, wystawy przybliżające 
Szczecin i region oraz prezentujące działalność Korpusu i 12. 
Dywizji, liczne pamiątki regionalne i przysmaki. Niezwykłą po-
pularnością cieszyły się pierniki w kształtach powiązanych z 
symboliką miasta i regionu. 

Po przemówieniach wicemarszałka zachodniopomorskie-
go Andrzeja Jakubowskiego oraz prezydenta Szczecina Pio-
tra Krzystka, prezes Związku Piłsudczyków RP Bohdan Ronin-
-Walknowski z okazji Święta Niepodległości  udekorował am-
basadora przy NATO Bogusława Winida honorowym Złotym 
Krzyżem Związku Piłsudczyków. 

Wśród ponad 600 obecnych gości byli m. in. ambasadoro-
wie krajów NATO, państw partnerskich, zastępca Sekretarza 
Generalnego NATO i adm. Giampaolo Di Paola, szef komitetu 
Wojskowego NATO.

„To była jedna z najlepszych uroczystości w jakich miałem 
przyjemność uczestniczyć w ciągu czterech lat pracy w Bruk-
seli  i które miałem okazję koordynować”- powiedział amb. Bo-
gusław Winid. Podziękował również prezesowi Związku Piłsud-
czyków RP za otrzymane wyróżnienie. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI   
BRUKSELA  6-9.11.2011 r.

Wspólne zdjęcie przy „róży wiatrów” w NATO

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe 
Warpno odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, 

w której oprócz radnych wzięli udział zaproszeni goście, 
licznie przybyli mieszkańcy Gminy Nowe Warpno, mło-
dzież z Zespołu Szkół w Nowym Warpnie. 

Sesję otworzył Grzegorz Grochecki Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. Następnie przy dzwię-
kach Pierwszej Brygady na salę posiedzeń został wprowa-
dzony sztandar Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej Oddziału Szczecińskiego. 

Obecność członków Związku Piłsudczyków RP, zwią-
zana była z wręczeniem Złotych Krzyży Honorowych 
Związku Piłsudczyków RP Staroście Powiatu Polickiego 
Panu Leszkowi Guździołowi oraz Burmistrzowi Gminy 
Nowe Warpno Władysławowi Kiraga. Odznaczenia przy-
znał Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypo-
spolitei Polskiej. Odznaczenia wręczył brygadier gen. 
bryg. Związku Pan Bohdan Ronin – Walknowski Prezes 
Oddziału Szczecin Związku Piłsudczyków Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W laudacji zwrócono uwagę na postawę god-
ną patrioty reprezentowaną w czasie całej drogi życiowej, 
jak również w trakcie pełnienia funkcji publicznych obu 
odznaczonych.

Gratulacje z okazji wręczenia odznaczeń złożyły dzie-
ci i młodzież z ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Nowym Warpnie, z którym współpracuje Związek Piłsud-
czyków. Do gratulacji przyłączyli się wszyscy obecni na 
uroczystości.

Po oficjalnej części młodzież z Zespołu Szkół w No-
wym Warpnie zaprezentowała okolicznościowy program, 
na który złożyły się patriotyczne teksty i piosenki.

Zdjęcia: Mirosław Tokarski

Prezes Związku Piłsudczyków RP Bohdan Ronin-Walknowski dekoruje Staro-
stę Polickiego Pana Leszka Guździoła Złotym Krzyżem Honorowym Piłsudczy-
ków RP

Uczestnicy uroczystości

Młodzież z Nowego Warpna w programie artystycznymPoczet sztandarowy Związku Piłsudczyków 

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W NOWYM WARPNIE 

Z OKAZJI 93 ROCZNICY ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
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W dniu 27.11.2011 r. o godz. 12,30, w 
drugim terminie [I termin – godz. 
12,00] odbyły się obrady VIII kon-

gresu Delegatów ZPRP – TPJP, w Gniewie. 
Po wprowadzeniu sztandaru Związku, de-
legatów  na VIII Kongres, członków ustę-
pujących władz Związku, prezesów tere-
nowych kół ZPRP oraz honorowych gości 
powitał prezes Zarządu krajowego kol. 
Marian Edmund ZĄBEK. W części oficjalnej  
obrad prezes kol. Marian E. ZĄBEK  wrę-
czył odznaczenia i awanse organizacyjne 
oraz uhonorował okolicznościowymi upo-
minkami szczególnych gości: gospodarza 
Zamku w Gniewie pana Andrzeja GRA-
BOWSKIEGO; redaktora naczelnego „Polski 
Zbrojnej” pana Marka SARJUSZ-WOLSKIE-
GO; prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej pana 
Juliana BIELAWSKIEGO. Po wystąpieniach 
honorowych gości ustępujący prezes Za-
rządu Krajowego zaproponował powoła-
nie Prezydium obrad w osobach: kol. Wie-
sław Leszek ZĄBEK; kol. Stanisław ŚLIWA; 
kol. Tomasz Stanisław MADEJ. Wniosek o 
składzie Prezydium obrad delegaci przyjęli 
jednogłośnie.

Prezydium ukonstytuowało się w skła-
dzie:
- przewodniczący Prezydium – kol.  Wie-
sław Leszek ZĄBEK
- zastępca przewodniczącego – kol. Stani-
sław Władysław ŚLIWA

- sekretarz Prezydium - Tomasz Stanisław 
MADEJ,  które zaprosiło do Prezydium ustę-
pującego prezesa Zarządu Krajowego kol. 
Marian Edmund ZĄBKA.

Następnie delegaci – w głosowaniu 
jawnym – przyjęli zaproponowany porzą-
dek obrad oraz dokonali wyboru następu-
jących komisji:

Komisja mandatowo-skrutacyjna w 
składzie: Ryszard WOLIŃSKI,  Bogusław MI-
CHALSKI,  Janina WRÓBEL, 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 
Robert WASZCZUK,  Stanisław TRZCIŃSKI,  
Jan RZEPECKI.

W dalszej części obrad Przewodniczący 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Ryszard 
WOLIŃSKI odczytał protokół   z posiedze-
nia komisji , stwierdzając iż na 64 delega-
tów obecnych jest 52, tym samym poinfor-
mował zebranych delegatów o zaistnieniu 
prawnych podstaw do rozpoczęcia obrad 
Kongresu. Następnie zgodnie z porząd-
kiem obrad zostały wygłoszone sprawoz-
dania.

Sprawozdania z czteroletniej działalno-
ści Zarządu Krajowego Związku przedsta-
wił kol. Marian Edmund ZĄBEK, a Głównej 
Komisji Rewizyjnej Związku – przewodni-
czący kol. Zdzisław ULIŃSKI, który postawił 
wniosek o udzielenie absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi Krajowemu.

W następnej kolejności sprawozda-

niem Głównego Sądu Koleżeńskiego 
wygłosił jego przewodniczący kol. Jerzy 
CICHOCKI, zaś sprawozdanie finansowe 
skarbnik Zarządu Krajowego kol. Benedykt 
TYSZEWICZ..

Po przedstawieniu wszystkich spra-
wozdań z działalności Związku oraz dys-
kusji nad sprawozdaniami przegłosowano 
wniosek Przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium ustę-
pującym członkom Zarządu Krajowego. 
Delegaci udzielili absolutorium ustępujące-
mu Zarządowi.

Kolejnym punktem obrad było wystą-
pienie  Przewodniczącego  Komisji Statu-
towej i dyskusja nad przyjęciem  nowego 
Statutu Związku.

Delegaci – w głosowaniu jawnym – 
poparli zaproponowaną zmianę Statutu 
Związku jednogłośnie.

Po przerwie obiadowej przystąpio-
no do wyborów nowych władz Związku 
Piłsudczyków RP. Przewodniczący obrad 
Kongresu zaproponował kandydaturę Ma-
riana Edmunda ZĄBKA na prezesa Zarządu 
Krajowego, zaś delegaci nie zgłosili (z sali) 
innej kandydatury. 

W tajnym głosowaniu  [52 głosami]
delegaci dokonali wyboru kol. Mariana 
Edmunda ZĄBEK na funkcję Prezesa Zarzą-
du Krajowego Związku Piłsudczyków R.P. 
- TPJP.

SPRAWOZDANIE
z Obrad  VIII Kongresu Delegatów

„Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego”

Gniew - Zamek, 27.11.2011 r.

VIII KONGRES ZP RP

GNIEW
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Po wystąpieniu nowo wybranego Pre-
zesa, Przewodniczący obrad przystąpił 
do wyboru nowego Zarządu Krajowego 
Związku proponując  listę kandydatów na 
członków nowego Zarządu, uzgodnioną 
przez ustępujący Zarząd z organizacjami 
terenowymi, w następującym składzie:
1. Wiesław Leszek ZĄBEK
2. Stanisław Władysław ŚLIWA
3. Tadeusz Stanisław MADEJ
4. Józef ZYSK
5. Bohdan WALKNOWSKI
6. Romuald MIROSŁAWSKI
7. Leszek Bożydar ZYCH
8. Julian Aleksander MICHAŚ
9. Stanisław TRZCIŃSKI
10. Andrzej SPIRYDOWICZ
11. Alicja POGORZELSKA
12. Waldemar ZIAREK
13. Jacek  Andrzej STACHIEWICZ
14. Zbigniew KOWALSKI
15. Stanisław KOPER
16. Arkadiusz ORDYNIEC
 Wszyscy zaproponowani wyrazili zgodę 
na kandydowanie, a  z sali delegaci zapro-
ponowali dodatkowo kolegów: Zbigniewa  
NOWICKIEGO, Waldemara ZIARKA,  Krzysz-
tofa TOŁWIŃSKIEGO.
Po zamknięciu listy dodatkowych kandy-
datów, przystąpiono do tajnego głosowa-
nia, w wyniku którego w skład Zarządu Kra-
jowego weszli:
1. Wiesław Leszek ZĄBEK
2. Stanisław Władysław ŚLIWA
3. Tadeusz Stanisław MADEJ
4. Józef ZYSK
5. Bohdan WALKNOWSKI
6. Romuald MIROSŁAWSKI
7. Leszek Bożydar ZYCH
8. Julian Aleksander MICHAŚ
9. Stanisław TRZCIŃSKI
10. Andrzej SPIRYDOWICZ
11. Alicja POGORZELSKA
12. Waldemar ZIAREK
13. Jacek Andrzej STACIEWICZ
14. Zbigniew KOWALSKI
15. Stanisław KOPER
16. Krzysztof TOŁWIŃSKI
Dwie osoby nie weszły w skład nowego 
Zarządu Krajowego t.j. kol: - Zbigniew NO-
WICKI i Arkadiusz ORDYNIEC.
Kolejne głosowanie dotyczyło wyboru 
Głównej Komisji Rewizyjnej, która została 
wybrana w składzie:
1. Zdzisław ULIŃSKI
2. Ryszard PINDUR
3. Jerzy LICHTAROWICZ
4. Krzysztof BOGUSZEWSKI
5. Andrzej ROGACKI
oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego, w 
skład którego weszli kol.:
1. Jerzy CICHOCKI
2. Wacław BOJARSKI
3. Benedykt TYSZEWICZ
4. Małgorzata GOŁĘBIOWSKA
5. Ryszard CHOŁUJ
Po dokonaniu wyboru członków Zarząd 

Krajowego, Głównej Komisji Rewizyjnej i 
Głównego Sadu Koleżeńskiego  Przewod-
niczący obrad ogłosił przerwę w obradach, 
w celu ukonstytuowania się poszczegól-
nych gremiów.  Ukonstytuowało się  Prezy-
dium Zarządu Krajowego w składzie:
•	 Marian Edmund ZĄBEK – Prezes
•	 Stanisław Władysław ŚLIWA – Wicepre-

zes 
•	 Wiesław Leszek ZĄBEK – Wiceprezes
•	 Tomasz Stanisław MADEJ – Sekretarz
•	 Józef ZYSK – skarbnik.
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewi-
zyjnej został wybrany kol. Zdzisław ULIŃ-
SKI, a przewodniczącym Głównego Sądu 
Koleżeńskiego, kol. Jerzy CICHOCKI.

Po prezentacji wznowiona została zo-
stała dyskusja. Głos zabrało kilku delega-
tów. Dyskusję podsumował nowo wybrany 
prezes Zarządu Krajowego kol. Marian Ed-
mund ZĄBEK, który ustosunkował się rów-
nież do zgłaszanych wniosków i postula-
tów. Po wyczerpaniu wszystkich tematów, 

dyskusja została zakończona, a Przewodni-
czący Komisji Uchwał i Wniosków przedsta-
wił projekt uchwał. Delegaci na VIII Kongres 
ZPRP-TPJP przyjęli następujące uchwały:
1. Uchwałę o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Krajowemu.
2. Uchwałę o przyjęcie nowego Statutu 

ZPRP-TPJP.
3. Uchwałę o wyborze  Prezesa Zarządu 

Krajowego.
4. Uchwałę o wyborze Zarządu Krajowe-

go.
5. Uchwałę o wyborze Głównej Komisji 

Rewizyjnej.
6. Uchwałę o wyborze Głównego Sądu 

Koleżeńskiego.
W związku z wyczerpaniem Porządku 

Obrad Przewodniczący Prezydium, polecił 
„Sztandar Związku wyprowadzić, a następ-
nie ogłosił zamknięcie obrad Kongresu.

Sekretarz Zarządu 

Przewodniczący Obrad

VIII KONGRES ZP RP
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Szanowni Delegaci.
Główna Komisja Rewizyjna Związku Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej po-
wołana na VI Kongresie ZPRP –TPJP w dniu 
9 czerwca 2007 r. w Warszawie od przeszło 
połowy kadencji działała w okrojonym skła-
dzie. Uchwałą  nr 8/09 Zarządu Krajowego 
ZPRP odwołano przewodniczącą GKR p. 
Ewę Szakalicką za niewywiązywanie się z 
obowiązków statutowych, nie uczestnicze-
nie [pomimo zaproszenia] w posiedzeniach 
Zarządu Krajowego i niepłacenie składek. 
Podobnie z kol. Łukaszem Bartoszewiczem, 
który wyemigrował do Anglii i nie nawiązał 
z Zarządem Krajowym żadnych kontaktów. 
Zgodnie z w/w uchwałą nr 8/09 Główna 
Komisja Rewizyjna działała w składzie: prze-
wodniczący kol. Zdzisław Uliński [Szczecin] i 
członek, kol. Halina Zysk.
W okresie sprawozdawczym od 2009 r. 
Główna Komisja Rewizyjna dokonywała 
corocznej kontroli działalności Zarządu Kra-
jowego, dokonując oceny: przestrzegania 
Statutu Związku, realizacji przyjętego Ra-
mowego Programu Działania oraz podej-
mowanych uchwał ZK ZPRP, a także  prowa-
dzenia gospodarki finansowej. I tak:

I. Działalność statutowo – programowa
W chwili obecnej posiadamy 25 oddzia-
łów i kół naszego Związku, skupiającego  
około 600 -700 członków, jeżeli weźmie-
my pod uwagę stan faktyczny a nie ewi-
dencyjny. Nie jest to  być może liczba im-
ponująca, ale biorąc pod uwagę ogólną 
tendencję zwiania się lub ograniczenia 
działalności organizacji kombatanckich 
i niepodległościowych z powodów fi-
nansowych i braku dotacji rządowych 
to można mieć satysfakcję, że utrzymu-
jemy dobrą kondycję i pozyskujemy no-
wych członków i nowe terenowe koła. 

Oceniając pracę naszych Kół i Oddziałów  
można stwierdzić, że  ocena ogólna przed-
sięwzięć podejmowanych przez nasze or-
ganizacje terenowe jest wysoka.  Wymier-
nym świadectwem są liczne inicjatywy po-
dejmowane przez naszych członków, ma-
terializowane:,  w postaci wybudowanych 
pomników Józefa Piłsudskiego, odsłania-
nych tablic epitafijnych, aktywnym uczest-
nictwie  w uroczystościach patriotyczno 
– narodowych, sesjach popularno – na-
ukowych, współpracą z młodzieżą szkolną i 
strzelecką. Dużą uwagę w okresie sprawoz-
dawczym  Zarząd Krajowy przywiązywał do 
prowadzenia aktywnej działalności  patrio-
tyczno –wychowawczej, w tym szczególnie 
do popularyzowania twórcy niepodległego 
Państwa Polskiego – Józefa Piłsudskiego 

oraz do rozbudzania wśród młodzieży zain-
teresowania historią Narodu Polskiego ce-
lem kształtowania postaw obywatelskich, 
patriotycznych i moralnych. Powyższe cele 
realizowano w środowiskach piłsudczy-
kowskich poprzez organizowane spotkania  
z ludźmi nauki, historykami, pisarzami oraz 
świadkami wydarzeń historycznych. Szereg 
kół i oddziałów ZPRP organizowało sympo-
zja i sesje  popularno naukowe poświęcone  
czynom niepodległościowym i J. Piłsudskie-
mu m.in.: Warszawa, Szczecin, Gdynia, Kra-
śnik, Olsztyn, Białystok.  Członkowie ZK byli 
organizatorami i współtwórcami kilku  sesji 
organizowanych w CBW   oraz Muzeum 
Niepodległości Wiele uwagi poświęcono na 
pracę z młodzieżą szkolną , harcerską i poza 
szkolną strzelecką. Niektóre koła i oddziały 
pozyskały ją dla rozwoju swoich szeregów 
np.: Białystok, Ciechanów, Przasnysz, Kra-
śnik, Olsztyn, Lidzbark warmiński,. W trakcie 
realizowanych wieczorów pamięci, spotkań 
pokoleń, wspólnych ognisk czy wygłasza-
nych prelekcji starano się przybliżyć mło-
dzieży czyn niepodległościowy, postać i 
dokonania Marszałka J. Piłsudskiego..

II. Działalność wewnątrz - organizacyjna   
Dokonując podsumowania działalności 
wewnątrz-organizacyjnej należy podkre-
ślić, iż założenia statutowe były przestrzega-
ne,  posiedzenia Zarządu Krajowego  zwo-
ływano w miarę potrzeby, przeciętnie dwa 
razy w roku, a posiedzenia Prezydium Za-
rządu Krajowego raz na kwartał. Wdrożono 
również  w życie wewnątrz-organizacyjne 
Regulamin działania Zarządu co usprawniło 
działanie Zarządu Krajowego. Trzeba uczci-
wie przyznać , że trudne warunki material-
ne, apatia i frustracje społeczne udzieliły się 
wielu członkom naszego Związku, a wielu  
z nich okazało się działaczami przypadko-
wymi, którzy nie sprostali postawionym im 
zadaniom, wielu też zaniechało działalności 
w swoich kołach i oddziałach.  Tym bardziej, 
iż za tą pracę organizacyjną nie ma profitów 
i wynagrodzeń. Pozytywem jest wzrost na-
szych struktur organizacyjnych, powołanie 
nowych terenowych kół w Przasnyszu, To-
maszowie Lubelskim, Młynowie k./ Mrągo-
wa, w Starej Miłosnej, Wieżajnach, Augusto-
wie, Białej Piskiej, czy ostatnio w Świdniku 
i Wyszkowie. Reaktywowano działalność 
Oddziałów: w Białymstoku, Ostrołęce i Ło-
dzi.

III. Działalność finansowo-gospodarcza
Główna Komisja Rewizyjna działalność fi-
nansowo –gospodarczą Związku Piłsudczy-
ków Rzeczypospolitej Polskiej – TPJP badała 
na podstawie następujących dokumentów:

- roczne preliminarze finansowe,
- roczne rozliczenia finansowe,
- sprawozdania finansowe,
- wydruki z konta bankowego. 
Przedstawiona dokumentacja jest przej-
rzysta, oparta o wydruki bankowe. Pozyty-
wem jest, że wszelkie operacje finansowe 
dokonywane są przez konto bankowe. 
Zastrzeżenia budzi tylko dyscyplina finan-
sowa, gdyż są oddziały, które nie wysyłają 
Zarządowi Krajowemu należnych środków 
finansowych lub nieskutecznie zbierają 
składki tak, że zachodzi dysonans miedzy 
podawaną ewidencyjnie ilością członków a 
faktyczną ilością płacących składki. 

IV. Działalność redakcji PIŁSUDCZYKA
Stałą pozycją posiedzeń Zarządu Krajowe-
go  pozostawała ocena działalności redakcji 
„Piłsudczyka” ,  Pismo przeżywa poważne 
trudności finansowe.  Do dnia dzisiejszego 
ukazały się 56 numerów pisma  o zmienio-
nej formule i szacie graficznej. Ze skrom-
nego biuletynu odbijanego na powielaczu 
[pierwszy numer ukazał się w październiku 
1989 r.],  dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
red. Wiesława Ząbka i jego zespołu, Piłsud-
czyk stał się wielo stronicowym kwartalni-
kiem społeczno – historycznym , posiadają-
cym stałych czytelników i adresowany jest 
do szerokim środowisk niepodległościo-
wych, piłsudczykowskich i kombatanckich. 
Pozyskano do współpracy  wielu wybitnych 
historyków i publicystów oraz szerokie krę-
gi czytelników i korespondentów spoza  ru-
chu piłsudczykowskiego.
Niestety od 2004 r, kiedy skończyło się urzę-
dowe dotowanie pisma  ukazuje się ono nie 
regularnie z uwagi na brak środków finan-
sowych. Środki pozyskane z terenowych 
oddziałów ZPRP są niewystarczające, tylko 
jeden numer [54] Piłsudczyka został zbilan-
sowany, poprzednie numery były dofinan-
sowane z prywatnych środków redaktora 
naczelnego. Niektóre koła i oddziały ograni-
czyły nabywanie kolejnych numerów kwar-
talnika. Są obiektywne trudności z pozyska-
niem sponsorów. Brak również większego 
zainteresowania powyższym problemem 
Zarządu Krajowego,  a  okresowe wstrzy-
manie edycji pisma jest - naszym zdaniem 
-  jedną z przyczyn spadku efektywności 
działania oddziałów i dezintegracji naszego 
środowiska.
 
Szanowni Koledzy, reasumując:
Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie 
ocenia działalność Zarządu Krajowego 
i stawia wniosek o udzielenie absoluto-
rium. 

SPRAWOZDANIE   GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / TPJP/ przedłożone na  VIII KONGRESIE  

DELEGATÓW
w dniu  27.11.2011 r. W GNIEWIE

VIII KONGRES ZP RP
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10 MARCA 2012 R. KATEDRA POLOWA WP
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POŚWIĘCENIE SZTANDARU

CZĘŚĆ I  MSZA POLOWA

11,45  -  Zbiórka   pocztów sztandarowych na placu  przed 
Katedrą Polową. [poczty sztandarowe :Szkoła podstawowa z 
Wiżajn; Zespół Szkół z Stromca; Związek Strzelecki Ciechanów; 
IX LO z Gdyni, Strzelców z Tomaszowa;]
              Przybycie Honorowych Gości. 
11,55 - Zajęcie wyznaczonych miejsc w kościele. [sztandar  
ZPRP do poświęcenia znajduje się na stoliku. Poczet sztanda-
rowy w składzie: pułkownicy Związku- Julian Michaś, Jacek 
Stachiewicz, Tomasz Madej-  stoi obok niego].
12,00 – 13:00 - Msza Święta z udziałem  Reprezentacyj-
nej Orkiestry Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa.
[Celebruje ks. Biskup Polowy WP Józef Guzdek. Orkiestra gra 
wg oddzielnego uzgodnienia. W trakcie składania ofiary oł-
tarza delegacja ZPRP wręcza ks. Biskupowi upominek. Na za-
kończenie  mszy św. prezes ZPRP marszałek Związku Marian 
E. Ząbek składa podziękowanie Biskupowi Polowemu i wraz z 
małżonką Barbarą wręcza kwiaty.]
 
CZĘŚĆ II  UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU 

13,00 – 13,05 - Orkiestra gra Hymn Państwowy.
13,05 - 13,15 - Wystąpienie przedstawiciela ZPRP [prezes 
Marian E.  Ząbek]. 
13,15 - 13,17 - Odczytanie uchwały Kapituły Honorowej 
Odznaki Związku o wyróżnieniu Biskupa Polowego  Złotym 
Krzyżem „ Za Zasługi dla ZPRP” [ czyta wiceprezes Wiesław L. 
Ząbek. Wręcza prezes Marian E. Ząbek]
13,17 -13,23 - Odczytanie uchwały Kapituły Honorowej Od-
znaki Związku „Za Zasługi dla ZPRP” w sprawie wyróżnienia 
Honorowych Gości  [ czyta wiceprezes Wiesław L. Ząbek.  
Odznaki wręcza prezes Marian E. Ząbek]. 
13,23 -13,25 - Odczytanie uchwały Kapituły Orderu Związ-
ku o nadaniu odznaczenia prezesowi, marszałkowi Związ-
ku Marianowi E. Ząbek. [ wręcza wicekanclerz Kapituły nad-
brygadier-gen. dyw. Związku Stanisław Śliwa] 
13.25 – 13,27 - Wręczenie nominacji na stopień nadbryga-
diera-gen. dyw. Związku – Wiesławowi L. Ząbek. [wręcza 
prezes Zarządu Krajowego ZPRP marszałek Związku Marian 
E. Ząbek] 
13,27 -13,30  - Odczytanie Aktu Nadania sztandaru przez  
Komitet Fundatorów Sztandaru. [czyta wiceprezes Wiesław 
Leszek Ząbek]
 
13,30 - 13,40 - Odczytanie Aktu Erekcyjnego sztandaru. 
Wywoływanie donatorów do wbicia honorowych gwoź-
dzi. [czyta i wywołuje wiceprezes Stanisław Śliwa].
13,40 - 13, 43  - Poświęcenie Sztandaru przez Biskupa 
Polowego WP.
13,43 -   13,45  - Wręczenie Sztandaru przez Rodziców 
Chrzestnych [Cecylia i Stanisław Śliwa] prezesowi Związ-
ku Piłsudczyków RP. [Prezes przed otrzymaniem sztandaru 
klęka na prawe kolano i całuje płat sztandaru].
13,45 – 13,47 - Prezentacja sztandaru przez prezesa 
Związku. [prezes Marian E. Ząbek wykonuje salut sztanda-

rem w kierunku ołtarza, następnie dokonuje skłon sztandarem  
najpierw w lewo później w prawo].
13,47 - 13,50  - Wręczenie sztandaru przez Prezesa ZPRP dla 
pocztu sztandarowego. Salut sztandarem i zajęcie miejsca 
po prawej stronie prezbiterium.
13,50 - 13,55 -  Orkiestra gra.   Hymn Wojska Polskiego 
Marsz Pierwszej Brygady.
13,55 -  14,00  - Wystąpienie prezesa ZPRP Mariana E. Ząb-
ka. Podziękowanie Biskupowi Polowemu za celebrę Mszy 
św. i poświęcenie sztandaru. Zaproszenie Honorowych go-
ści i delegacje terenowych oddziałów Związku na żołnierski 
bigos po koncercie Reprezentacyjnej Orkiestry Ligi Mor-
skiej i Rzecznej.
 14,00 - Zwolnienie pocztów sztandarowy. [zajmują miejsce w 
ławkach]

CZĘŚĆ  III   REKREACYJNA

14,00-14:30  - Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Ligi Mor-
skiej i Rzecznej z 

Wyszkowa pod batutą kmdr Józefa Kowalewskiego.

14, 30 – 15,00 -         Degustacja  żołnierskiego bigosu.     

SCENARIUSZ  UROCZYSTOŚCI  POŚWIĘCENIA SZTANDARU ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – TPJP W KATEDRZE POLOWEJ WP W WARSZAWIE W 

DNIU 10 MARCA 2012 R. 
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KRAŚNIK

W dniu 12 maja 2012 r. miała miejsce w Kraśniku zorga-
nizowana przez miejscowy Oddział Związku Piłsud-
czyków RP tradycyjna uroczystość z okazji śmierci 

I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, rocznicy śmierci gen. 
broni Władysława Andersa oraz bitwy pod Monte Cassino. W 
tych intencjach odprawiona została Msza św., koncelebrowa-
na  przez trzech księży, a homilię wygłosił ks. kapelan rotm. 
Błażej Górski. Współorganizatorem był Klub Oficerów Rezer-
wy im. gen. Władysława Andersa w Kraśniku oraz burmistrz 
miasta Kraśnik, starostwo powiatowe i wójt Gminy Kraśnik. 
W uroczystości uczestniczyli: członkowie Zarządu Krajowego 
ZPRP z prezesem, Marszałkiem Związku Marianem Edmundem 
Ząbkiem; członkowie lokalnych władz samorządowych, liczne 
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, społecznych i 
miejscowych szkół. Koncelebrowała Mszy św. Orkiestra straży 
pożarnej.

Po zakończeniu Mszy św. prezes Oddziału, brygadier Związ-
ku Romuald Mirosławski złożył podziękowanie kapłanom za 
celebrę liturgiczną. Następnie Marszałek Związku Marian E. Zą-
bek w asyście Kanclerza Kapituły Honorowego Krzyża Zasługi, 
nadbrygadiera Związku Wiesława L. Ząbka dokonał dekoracji 
Złotym Krzyżem kapelanów: ks. mjr związku Ryszarda Ostasza 
i ks. rotm. Błażeja Górskiego. Odznaczono również sześć sztan-
darów szkolnych:[Gimnazjum nr 1 w Kraśniku, Gimnazjum nr 2 
w Kraśniku, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kra-
śniku, Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Kraśniku, Gim-

nazjum w Stróży, Szkoła Podstawowa w Stróży], sztandar Szko-
ły Społecznej PTE w Kraśniku i sztandar Związku Inwalidów 
Wojennych RP Oddział w Kraśniku.

Dalsza część uroczystości odbyła się na stołówce Zespołu 
Szkół nr 2 w Kraśniku. Po odegraniu Hymnu Związkowego 1 
Brygady… przez orkiestrę Straży Pożarnej, Marszałek Związku 
Marian Edmund Ząbek wraz z brygadierem Józefem Zyskiem 
dokonali aktu mianowania na Związkowe stopnie oficerskie 20 
członków Oddziału z Kraśnika, 12 członków  Koła z Tomaszowa 
Lubelskiego i 6 członków Koła z Świdnicy. Wszyscy awansowa-
ni otrzymali pamiątkowe Patenty Oficerskie oraz Legitymacje.

Szczególnie zasłużeni w działalność piłsudczykowską  kra-
śnickiego Oddziału Związki, burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław 
Włodarczyk, starosta  kraśnicki Tadeusz Wojtak oraz wójt gminy 
Kraśnik Mirosław Chapski , otrzymali oprócz awansów, piękne 
dyplomy Uznania. 

Romuald Mirosławski

Majowe święto 
w Kraśniku



32

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Majowe uroczystości

Delegacja Związku Piłsudczyków RP i KOR im. gen. Andersa 
składa kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na rynku w Kraśniku w dn. 3 maja 2012 r.

W dniu 8 maja 2011 r. w rocznicę zakończenia II wojny świato-
wej oraz rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Alei 
Pamięci Narodowej zasadzono „Deby Pamięci” oraz ustawiono 
9 cokołów z tabliczkami ku czci pamięci wielkich Polaków
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W dniu 6 lipca 2012 r. od-
było się zebranie spra-
wozdawczo- wyborcze 

Związku Piłsudczyków R.P. „Ziemi 
Kraśnickiej” Oddział w Kraśniku, 
które dokonało wyboru nowych 
władz Związku. Prezesem Zarządu 
Oddziału został Jerzy Cichocki, 
sekretarzem Iwona Jach, skarbni-
kiem Marian Rydzewski, a prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Henryk Doliński. Podjęto również 
uchwałę o wykonaniu sztandaru 
oddziału z terminem wykonania do 
30 kwietnia 2013 r.

W.Z.

Nowe władze

Delegacja ZP RP na Litwie

Przy grobie nieznanego żołnierza AK na cmentarzu w Miedni-
kach, w dniu 18 sierpnia 2012 r.

Przy Dębie Pamięci i Kamieniu w Zułowie, w dniu 19 sierpnia 
2012 r.

W miejscu urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie, 
w dniu 19 sierpnia 2012 r.

Na cmentarzu żołnierzy polskich z okresu wojny z bolszewikami 
1919-1920, w Antokolu, w dniu 18 sierpnia 2012 r.
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MŁAWA

W dniu 26 czerwca 2012 r na uroczystej sesji Rady Miasta  
pięciu członków ZPRP-TPJP otrzymało nominacje 
organizacyjne. Stopień porucznika Związku otrzymali: 

Tadeusz Piechota, Zygmunt Wejner, Stanisław Zygmunt, Jerzy 
Orkwiszewski i Ryszard Leśniewski. Ceremonię nominacji 
poprowadził wiceprezes Zarządu Krajowego, nadbrygadier 
Związku Wiesław Leszek Ząbek, który w swoim wystąpieniu 
zapoznał uczestników sesji z historią  ZPRP-TPJP oraz przeprosił 
zebranych za kolegów piłsudczyków i za ich strój wojskowy, 
gdyż nie zdążyli sobie uszyć obowiązujące stroje organizacyjne. 
Akty nominacyjne na stopień porucznika Związku, podpisane 
przez Marszałka Związku Mariana Edmunda Ząbka, odczytał 
szef Departamentu Kadr Związku – brygadier Józef Zysk. 
Obecny na sesji rady burmistrz Stanisław Kowalewski wraz 
z przewodniczącym rady złożyli awansowanym serdeczne 
gratulacje podkreślają dużą aktywność piłsudczyków w życiu 
miasta.

Wiesław Ząbek

PS. Pomimo wystąpienia wiceprezesa Wiesława L. Ząbka 
informującego zebranych o historii Związku, wywiadu 
udzielonego lokalnym mediom i wielokrotnego podkreślania, 
że reprezentujemy stowarzyszenie piłsudczykowskie, 
powyższa uroczystość za sprawą prasy została wypaczona 
i źle zinterpretowana.  W „Gazecie mławskiej”, nr 27 z dnia 
3.07.2012 r. ukazała się krótka informacja o awansach członków 
Stowarzyszenia Kombatantów AK i notka prezentująca Związek 
Piłsudczyków, którego Prezesem jest Jan Józef Kasprzyk. Należy 
pogratulowań lokalnej prasie „rzetelności” czy wręcz niechlujstwa 
dziennikarskiego. 

Wies-Lech

Awanse członków 
Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej – 
Towarzystwa Pamięci Józefa 
Piłsudskiego w Mławie

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

/informacja własna/
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10 marca 2012 r. delegacja mławskiego kola Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – TPJP 
uczestniczyła w uroczystości poświęcenia sztandaru 

Związku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 
W składzie delegacji byli: prezes oddziału ZPRP - mjr związku 
Roman Chołuj, por. Zygmunt Wejner oraz skarbnik Rady Miasta, 
b. starosta i burmistrz Mławy Henryk Antczak. Na uroczystości 

do Katedry Polowej przybyło z całej Polski liczne grono 
członków ZPRP z rodzinami, a także delegacje szkół noszących 
imię Marszałka. Poświęcenia sztandaru Związku dokonał 
biskup polowy Józef Guzdek. Podczas uroczystości Henryk 
Antczak został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi ZPRP. 
Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi 
Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa

Piłsudczycy z Mławy w stolicy

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH



36

CIECHANÓW

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Pod pomnikiem Marszałka, na placu jego imienia w nie-
dzielę 11.12.2011 r Związek Piłsudczyków Rzeczypospo-
litej Polskiej - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego 

,Zarząd Oddziału w Ciechanowie zorganizował uroczyste ob-
chody 15-lecia istnienia oddziału. Ukoronowaniem działań 
ostatnich kilku miesięcy było poświęcenie i wręczenie oddzia-
łowi sztandaru. Data uroczystości była nieprzypadkowa, zbie-
gła się z  144 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego (5 grudnia). 
Uroczystości zorganizował i poprowadził prezes Zarządu Od-
działu Ciechanowskiego Związku Piłsudczyków Pan Jacek Sta-
chiewicz.  W roli marszałka wystąpił p. Marian Edmund Ząbek 
prezes Zarządu Krajowego ZPRP.     

Wielkie Święto Ciechanowskiego 
Oddziału Związku Piłsudczyków
18 grudnia 2011 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele far-
nym, podczas której homilię wygłosił ks. proboszcz Zbigniew 
Adamkowski. Następnie przed pomnikiem Marszałka Piłsudz-
kiego  ksiądz proboszcz poświęcił sztandar . Rodzice chrzest-
ni Barbara i Krzysztof Zaborowscy oraz sponsorzy wbili w 
drzewiec sztandaru tzw. „gwoździe honorowe”, wpisali się do 
pamiątkowej księgi pod uroczystym aktem ufundowanego 
sztandaru. Na maszt wciągnięto flagę przy brzmieniu hym-
nu piłsudczykowskiego „My pierwsza brygada”. Była warta 
honorowa, poczty sztandarowe, jednostki strzeleckie: 1022 z 
Ciechanowa i 1006 z Płońska. Razem z nimi, w historycznych 
mundurach wystąpili przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej 
(Stowarzyszenie  Rekonstrukcji Historycznej 79 pp Strzelców 
Słonimskich). Złożono wieniec i kwiaty.
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Uroczystości kontynuowano w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego. Przemówienie okolicznościowe wygłosił 
Pan Jacek Stachiewicz „Sztandar, który dzisiaj prezentujemy jest 
symbolem ideałów, które pragniemy przekazywać młodym poko-
leniom. Wzorem, a jednocześnie ucieleśnieniem tych wartości jest 
marszałek Józef Piłsudski, którego wizerunek jest na sztandarze, 
którego postawa życiowa, dokonania oraz patriotyzm, mogą być 
wzorem dla współczesnej młodzieży. Jest symbolem sławy wojen-
nej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa. Dziękuję za to, że 
na tym sztandarze są wypisane te trzy ważne słowa: Bóg, Honor i 
Ojczyzna, że my Piłsudczycy potrafimy stawać w obronie wartości 
najwyższych”

Następnie Panowie: Marian Edmund Ząbek  i Jacek Stachie-
wicz wręczyli złote i srebrne krzyże honorowe oraz pamiątko-
we ryngrafy za zasługi Dla Związku Piłsudczyków Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Ciechanowie. Odznaczeni zostali:
1. Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski (złoty krzyż)
2. Andrzej Goździkowski Prezes CEDROB SA Ciechanów (złoty 

krzyż)
3. Ppłk Dariusz Kosakowski Szef WKU Ciechanów (złoty krzyż)

4. Zbigniew Piotrowski członek Związku Piłsudczyków RP Cie-
chanów

5. Janusz Prusiński z-ca prezesa ZP RP w Ciechanowie (srebrny 
krzyż)

6. Arkadiusz Muszyński Komendant PSP w Ciechanowie (srebr-
ny krzyż)

7. Tadeusz Górski członek ZP RP w Ciechanowie (srebrny krzyż)
8. Ks. Kanonik dr Zbigniew Adamkowski (złoty krzyż)
9. Barnard Grzankowski (złoty krzyż)
10. Sebastian Milewski (srebrny krzyż)

Podsumowując. Naszym zdaniem uroczystości przygoto-
wano z niebywałą starannością. Zaproszona do współpracy 
Grupa Projekt Soprano zaprezentowała wiązankę pieśni pa-
triotycznych na przykład „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „O 
mój rozmarynie”. Wystąpienia okolicznościowe podczas spo-
tkania pozwoliły zrozumieć co znaczy patriotyzm i jak należy 
traktować miłość do Ojczyzny.

Na koniec uroczystości na salę „wjechała” żołnierska gro-
chówka z „mięsną wkładką”. Był również uroczysty tort w kolo-
rach biało – czerwonym.

 Autor: ostawson
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Z inicjatywy puł-
tuskiego koła 
Związku Piłsud-

czyków RP z  okazji 
IMIENIN MARSZAŁKA, 
19 marca br. odbyła się 
uroczystość złożenia 
kwiatów pod pomni-
kiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 
(Pułtusk, ul. Warszaw-
ska).

PUŁTUSK

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Uczestnicy uroczystości Imienin Marszałka 19.03.2012 r.
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Święto Niepodległości 
11.11.2011 r. w Pułtusku

Kronika wydarzeń
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100-lecie urodzin Stefana Gratunika

Rocznica śmierci Marszałka 12.05.2012 r. 
w Pułtusku

Kronika wydarzeń
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Pożegnanie płk pil. Włodzimierza Gedymina
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NIDZICA

Stefan Gratunik urodził się 15 grudnia 1911 roku w 
Janowie. W latach 1932-1934 odbywał służbę w 5. pułku 
ułanów Zasławskich stacjonującym w Ostrołęce.  We 
wrześniu 1939 r. jako ułan 11 pułku ułanów  Legionowych 
im. Marszalka Rydza-Śmigłego, po przeprowadzonej przez 
macierzysty pułk mobilizacji w Ciechanowie, osłaniał 
koncentrację Mazowieckiej Brygady Kawalerii, następnie 
w jej składzie  walczył pod Krzynowogą, Pułtuskiem,  
Serockiem i Wyszkowem. Ranny pod Suchowolą. W 1940 r. 
wstąpił do ZWZ –AK. Po wojnie represjonowany i skazany na 
2 lata, odbywał karę w więzieniach w Olsztynie, Działdowie 
i Kamieńsku. Społecznik i żarliwy patriota, zaangażowany 
w działalność społeczno-patriotyczną na rzecz umacniania 
obronności kraju. Odbył kilkadziesiąt  spotkań z młodzieżą 
wojskową i szkolną, podczas których propagował tradycje 
oręża i problematykę społeczno-obronną. Z jego inicjatywy 
odnowiono i uporządkowano mogiły żołnierzy września 
1939 r. oraz jeńców wojennych na terenie Warmii i Mazur, w 
tym w 1986 r. podobny pomnik w Janowie. Szczególną troską 
otaczał mogiły żołnierzy podziemia niepodległościowego. 
We wrześniu 2001 r.  jego staraniem odsłonięto pomnik 
Poległych i Pomordowanych mieszkańców Janowa. 
Inicjator i współorganizator szkolnych konkursów wiedzy 
o tradycjach oręża polskiego i czynach oraz dokonaniach 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjator budowy pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Janowie. Honorowy 
Członek Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 
TPJP. 

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

 JUBILAT MIAŁ 100 LAT
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Uroczystości pogrzebowe śp. mjr w st. spocz. Stefana 
GRATUNIKA odbyły się w dniu 18 lutego 2012 r. na 

miejscowym cmentarzu parafialnym w Janowie. Trumnę z 
ciałem byłego ułana 5. Pułku ułanów Zasławskich i 11 pułku 
ułanów Legionowych po wyniesieniu z domu rodzinnego, 
zaniesiono orszakiem pogrzebowym pod Pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego  w Janowie. Pod pomnikiem śp. Stefana 
Gratunika pożegnał prezes Oddziału ZPRP w Olsztynie 
Waldemar Ziarek. Przypomniał Jego zasługi dla miejscowej 
społeczności i ruchu piłsudczykowskiego w kraju. Dzięki Jego 
niezłomności stanął na rynku miejskim Pomnik Wielkiego 
Marszałka, a na nidzickim ratuszu tablica Pamiątkowa. Nad 
trumną odegrano 1 Brygadę…, pochyliły się sztandary 
pocztów Zespołu Szkół Zawodowych im. 5. pułku ułanów 
Zasławskich z Ostrołęki, Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Marszałka j. Piłsudskiego z Janowa, Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej i ZKRPiBWP . Następnie orszak 
pogrzebowy z kompanią honorową 8. szczecińskiego 
batalionu radiotechnicznego z Lipowca wyruszył do kościoła 
parafialnego. Żołnierze nieśli czapkę, szablę i odznaczenia 
majora. Podczas mszy św. wicewojewoda warmińsko- 
mazurski Jan Maścianica wygłosił w imieniu premiera mowę 
pożegnalną. Przypomniał zasługi śp. mjr Stefana Gratunika 
i Jego wierną służbę Ojczyźnie. Natomiast na miejscowym 
cmentarzu zmarłego pożegnali: przedstawiciel WSzW ppłk 
Mirosław Morawski i prezes nidzickiego oddziału ZPRP Adam 
Szempliński. Na koniec uroczystości mogiłę pokryły wieńce i 
wiązanki kwiatów.

Wies -Lech

OSTATNIA DROGA STEFANA GRATUNIKA

W dniu 15.12.2011 r w Janowie odbyły się uroczystości 
100 lecia Stefana Gratunika, zorganizowane staraniem  

terenowych kół ZPRP z Olsztyna i Nidzicy oraz prezesów: 
kol. Ziarka  Waldemara i kol. Szemplińskiego Adama. 
Udział w uroczystości wzięły lokalne władze samorządowe, 
przedstawiciele MON i Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz delegacje z oddziałów terenowych 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z prezesem 
Zarządu Krajowego Marianem Edmundem Ząbkiem i 
wiceprezesem Stanisławem Śliwą. Przybyła również  delegacja 
z Pułtuska w historycznych mundurach 13. pułku piechoty z 
wicestarostą, a zarazem prezesem Oddziału ZPRP Andrzejem 
Doleckim. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod 
Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie 
uczestnicy uroczystości przemaszerowali zbiorową grupą 
do miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie  Stefan 
Gratyniuk z rak przedstawiciela ministra Obrony Narodowej 
płk Andrzeja Spirydowicza otrzymał awans na stopień majora i 
specjalne zaproszenie od premiera Donalda Tuska do kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów na uroczyste spotkanie. Kolejnym 
punktem tej doniosłej uroczystości, stanowił odczyt prof. 
Norberta Kasporka z  UMW w Olsztynie, koncert regionalnej 
kapeli Jakubowej oraz monogram Stanisława Brodackiego.

Wies-Lech
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Przasnysz 5. 02.2012 r.

Uchwała nr 1/ II/2012 
Zarządu Koła Związku Piłsudczyków 

R.P. Ziemi Przasnyskiej
Z inicjatywy prezesa Koła Związku 

Piłsudczyków R. P. Ziemi Przasnyskiej Zbi-
gniewa Kowalskiego dostrzegamy zasad-
ność uzupełnienia wizerunkiem Krzyża 
Virtuti Militari V Klasy napisów „Warszawa” 
informujących podróżnych o tym, że prze-
kraczają granicę stolicy naszego kraju oraz 
państwa na lotnisku im. Fryderyka Chopina 
na Okęciu.

Przypominamy, że nasz stolica została, 
października roku, w Paryżu, uhonorowana 
przez nasz rząd na uchodźctwie, najwyż-
szym polskim orderem wojennym za mę-
stwo i ofiarną obronę miasta przez wojsko 
polskie i ludność cywilną przed atakujący-
mi Ją wojskami armii hitlerowskich.

Ze względu na upływ czasu zacierają 
się w pamięci dorosłych, a tym bardziej nie 
zawsze skutecznie docierają do ogółu pol-
skiej młodzieży heroiczne czyny naszego 
narodu, których symbolem tak we wrze-
śniu jak i przez cały okres okupacji była 
Warszawa. Wyrażamy przekonanie, że nie 

wolno nam dopuścić do zapomnienia Jej 
losów, a tym samym losów jej mieszkań-
ców z tamtych lat.

W 2014 roku będziemy obchodzili 75. 
Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, to 
znakomita okazja by wizerunek Krzyża Vir-
tuti Militari pojawił się na rogatkach głów-
nych szos krajowych i autostrad naszej 
Stolicy  obok, nad lub pod nazwą miasta i 
przypominał wszystkim o Jej bohaterstwie.  

Prosimy Zarząd Krajowy Związku Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej  by 
podjął czynności doprowadzające do re-
alizacji naszych słusznych sugestii wyrażo-
nych tą uchwałą.

W imieniu Koła Piłsudczyków R.P. Ziemi 
Przasnyskiej:
1. Zbigniew Kowalski – prezes 
2. Weronika Zofia Wilkosz - wiceprezes
3. Wiesław Bartkowicz – sekretarz
4. Wojciech Krawczyk – skarbnik
5. Paweł Trzciński – członek Zarządu.

___________________________

Bogate 12. 04. 2012 r.

Uchwała nr 2/ 04/2012 
Zarządu Koła Związku Piłsudczyków 

R.P. Ziemi Przasnyskiej

Zarząd Koła postanawia wystąpić do Za-
rządu Krajowego naszego Związku
wyprawie:

§1. Przemianowania Koła Piłsudczyków R.P. 
Ziemi Przasnyskiej.
§2. Nadanie nowej nazwy: Oddział Związ-
ku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 
Ziemi Przasnyskiej.
Uzasadnienie:
1. Nasz Związek ściśle współpracuje z czte-

roma szkołami noszącymi imię Józefa 
Piłsudskiego, w których systematycznie, 
co roku, przybliżane są młodzieży, w 
liczbie około 1100 uczniów, Jego zalety 
i przymioty oraz idee i wartości, którymi 
w swoim życiu się kierował do dziś są 
aktualne.

2. Spotykamy się z akceptacją współpracy 
i aktywnym udziałem członków Rad 
Pedagogicznych Tych Szkół w realizacji 
zadań programowych Związku.

3. Teren naszego oddziaływania wykroczył 
poza granice terytorialne powiatu prza-
snyskiego i obejmuje Janowo - miejsco-
wość leżącą obecnie w województwie 
Warmińsko - Mazurskim, sąsiadujące z 
gminą Chorzele, jak również Dzierzgowo 
miejscowość znajdującą się w powiecie 
mławskim.

4. Związek nasz posiada 30 członków zwy-
czajnych, a wśród nich sześciu oficerów 
i chorążego. Kadra ta jest gwarantem 
dalszego rozwoju naszego patriotyczne-
go stowarzyszenia.

 
Za zarząd: 
płk związku Zbigniew Kowalski

PRZASNYSZ

Członkowie Koła Związku Piłsudczy-
ków Ziemi Przasnyskiej spotkali się 
w dniu imienin marszałka Józefa Pił-

sudskiego, 19 marca, w Urzędzie Miasta.
W II Rzeczpospolitej imieniny Józefa 

były bez mała świętem państwowym. Tra-
dycja wzięła początek w 1915 roku, kiedy 
legioniści w Grudzynach podarowali swo-
jemu dowódcy złoty zegarek z napisem: 
„Kochanemu komendantowi – korpus 
oficerski”. Już po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, tego dnia do dworku „Milu-
sin” pielgrzymowały tysiące Polaków, żeby 
złożyć życzenia wskrzesicielowi ojczyzny.

W dzisiejszej Polsce imieniny Marszał-
ka obchodzą głównie piłsudczycy, w tym 
przasnyscy. Na imieninowym, uroczystym 
spotkaniu w ratuszu przewodniczący Koła 
Zbigniew Kowalski wyraził zadowolenie 
z dużej aktywności członków ZP, a także z 
rosnącej liczby nowych członków organiza-
cji. - Już teraz mamy możliwość, daną nam 
przez statut, przekształcenia się w oddział 
Związku Piłsudczyków - stwierdził prze-
wodniczący Koła.

Obecny na spotkaniu wiceprezes Za-
rządu Krajowego Związku Piłsudczyków  

RP Wiesław Leszek Ząbek, będący także 
według związkowej hierarchii nadbryga-
dierem, podziękował zebranym za aktyw-
ność w propagowaniu idei głoszonych 
przez patrona ZP. Przypomniał, że wkrótce 
związek będzie obchodził stulecie powsta-
nia Legionów Polskich oraz Powszechnej 

Organizacji Wojskowej, a także 25-lecie 
utworzenia ruchu piłsudczykowskiego, 
który przybrał w 1988 roku formę Towarzy-
stwa Pamięci Józefa Piłsudskiego – jedyną 
wtedy dopuszczalną.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia 
nagród, wyróżnień i medali. Agnieszka Szy-
maniak, Marzena Nowicka i Teresa Pszczół-
kowska otrzymały ryngrafy z popiersiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiceprezes 
W. Ząbek wręczył Zofii Wilkosz Srebrny 
Krzyż Zasługi Związku Piłsudczyków.

Korpus oficerski Związku Piłsudczyków 
powiększył się o następujące osoby, które 
otrzymały patenty oficerskie: na stopień 
porucznika zostały awansowane Zofia Wil-
kosz i Marzena Nowicka. Stopnie podpo-
rucznika otrzymali Piotr Kaszubowski oraz 
Piotr Sekuna. Na stopień podpułkownika 
awansowano Wiesława Bartkowicza. Szlify 
pułkownika związku otrzymał Zbigniew 
Kowalski.

Przedruk z
„Tygodnik Przasnyski” 

nr 12 z 22 marca 2012 r.

autor: w.h.

Wyróżnienia w Kole Piłsudczyków

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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Zgodnym chórem recytowali młodzi artyści ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach  w 
trakcie obchodów 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Uroczystość odbyła się zarówno w murach szkoły, jak i 3 
maja 2012r. w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Chorzelach. 
Oprócz włodarzy miasta – burmistrza Beaty Szczepankowskiej 
oraz przewodniczącego rady miejskiej Dariusza Brzezickiego,  
radnych i ks. dziekana Stanisława Dziękiewicza, w uroczystości 
wzięli udział płk dr Wiesław Leszek Ząbek wiceprezes Zarządu 
Krajowego Związku Piłsudczyków RP oraz Zbigniew Kowalski 
prezes Koła Ziemi Przasnyskiej Związku Piłsudczyków RP. Na 
akademię wraz z pocztami sztandarowymi licznie przybyli 
również druhowie strażacy z okolicznych ochotniczych straży 
pożarnych oraz społeczeństwo miasta Chorzele. 

Uczniowie przypomnieli zebranym, że Konstytucja 3 Maja 
była ustawą przełomową, jedną z pierwszych na świecie. Miała 
ona służyć naprawie wewnętrznych stosunków społecznych, 

panujących w państwie. Była ukoronowaniem Sejmu Cztero-
letniego oraz dowodem wewnętrznej siły naszego narodu. 

Program miał dużą wartość edukacyjną i wychowawczą. 
Nie tylko dostarczał wiadomości historycznych, ale też uczył 
patriotyzmu i dumy z dokonań polskiego narodu. Po wysłu-
chaniu akademii wszyscy z pewnością zrozumieli jak doniosłą 
rolę odegrała Konstytucja 3 Maja w tworzeniu klimatu walki o 
wolność Rzeczypospolitej i jak dalece wpłynęła na kształtowa-
nie się nowoczesnego społeczeństwa.

Program artystyczny został ciepło przyjęty przez wszystkich 
uczestników uroczystości. Artyści usłyszeli wiele słów uznania. 
Występ nagrodzono brawami, a na ręce dyrekcji szkoły i opie-
kunów uczniów złożone zostały podziękowania. 

Zarówno goście jak i społeczeństwo Miasta i Gminy Cho-
rzele  swą obecnością na uroczystości udowodnili, że Ojczyzna 
stanowi dla nich najwyższą wartość, a uczucia patriotyczne nie 
są im obce.

Z.K.

„W waśni zguba, siła w zgodzie!”

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH



46

Święta Wszystkich Świę-
tych to czas częstszych 
odwiedzin cmentarzy, 

uczczenia pamięci i miejsc 
upamiętniających ważne wy-
darzenia z historii kraju. Toma-
szowscy ułani już tradycyjnie 
w przeddzień świąt listopa-
dowych, podzielenie na kilka 
grup, odwiedzają mogiły żoł-
nierzy, zapalają znicze i trzy-
mają warty honorowe. W tym 
roku (2011) do ułanów dołą-
czyli członkowie tomaszow-
skiego Związku Piłsudczyków 
RP. Otoczyliśmy opieką grób 
policjanta Policji Państwowej, 
który został zamordowany 
przez sowieckich żołnierzy 
podczas pełnienia służby w 
okolicach Tomaszowa Lubel-
skiego 28 sierpnia 1920 roku. 
Członkowie Związku włączyli 
się również w udział i organi-
zację Święta Niepodległości. 
Uroczystości zakończyły się w 
miejscu, gdzie Marszałek Józef 
Piłsudski, w 1921 roku odbie-
rał defiladę pułków kawalerii. 
Udział Związku w uroczysto-
ściach został zauważony przez 
regionalne media. Wywiadu 
Radiu Lublin udzielił Prezes 
tomaszowskiego oddziału.

W grudniu 2011 roku Zwią-
zek Piłsudczyków RP Oddziału 
Tomaszów Lubelski i Ochotni-
czy Szwadron Ułanów Ziemi 
Tomaszowskiej im. 1. Pułku 
Kawalerii KOP wspólnie zorga-
nizowali spotkanie wigilijne, 
na którym ppłk Jerzy Cichocki 
odznaczył najstarszego uła-
na por Eugeniusza Jędrusynę 
Złotym Krzyżem Za zasługi 
dla Związku Piłsudczyków RP. 
Pan porucznik służył w 2. PSK 
w Hrubieszowie. Członkom 
związku ppłk Cichocki wrę-
czył odznaki organizacyjne. 
W spotkaniu wigilijnym wzięli 
udział przedstawiciele władz 
miasta i powiatu.

2 lutego 2012 roku w 
Gminie Krynice odbyły się 

TOMASZÓW LUBELSKI

uroczystości upamiętniające 
69. rocznicę Powstania na Za-
mojszczyźnie, jak potocznie 
nazywane są walki Batalio-
nów Chłopskich pod Wojdą, 
Różą i Zaborecznem w obro-
nie wysiedlonej ludności Za-
mojszczyzny. W kościele w 
Krynicach została odprawiona 
uroczysta Msza św. w intencji 
poległych żołnierzy BCh, a po 
niej pod pomnikiem złożono 
wieńce. Dalsze uroczystości 
odbyły się w Gimnazjum im. 
Batalionów Chłopskich. Pre-
zes tomaszowskiego oddziału 
Piłsudczyków dokonał deko-
racji Sztandaru gimnazjum 
Złotym Krzyżem za Zasługi 
dla Związku Piłsudczyków RP. 
W argumentacji przyznania 
Krzyża czytamy „... za trwanie 
na straży pamięci o tych, któ-
rzy poświęcili swoje życie dla 
Najjaśniejszej Rzeczpospoli-
tej”. Odznakę organizacyjną 
Związku Piłsudczyków RP 
otrzymał wójt gminy Kryni-
ce Janusz Bałabuch. Ponadto 
dzień wcześniej, na Zamiej-
scowym Wydziale Nauk Praw-
nych i Ekonomicznych KUL JP 
II w Tomaszowie Lubelskim 
odbyła się sesja popularno-
naukowa na temat Powstania 
na Zamojszczyźnie.

Prezes Oddziału 
Związku Piłsudczyków  RP

w Tomaszowie 
Lubelskim

Stanisław Emil Koper

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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WARSZAWA

W dniu 8 lutego 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo 
-wyborcze warszawskiego koła Związku celem którego było 
udzielenie absolutorium zarządowi za 2011 r , przyjęcie uchwały o 
nowej nazwie koła oraz uchwał o regulaminach pracy poszczegól-
nych jego organów wraz z przeprowadzeniem wyborów uzupeł-
niających do ich składu.

Podjęto uchwały:
1. W związku ze zmianami organizacyjnymi i statutowymi na 

wniosek zarządu koła zebranie podjęło uchwałę o nadaniu war-
szawskiemu kołu nazwy „Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg „Mazow-
sze” z siedzibą w Warszawie.

2. Zarządowi Okręgu w osobach Prezes- Wiesław Leszek  Ząbek, 
Wiceprezes Janina Wróbel, Sekretarz  Stanisław Sławomir Trzciński, 
Skarbnik Janusz Pielat   jednogłośnie udzielono absolutorium.

Jednocześnie do zarządu dokooptowano pana Andrzeja Spiry-
dowicza – członka Zarządu Krajowego

3. Zebranie zaakceptowało przedstawione przez Zarząd Okrę-
gu projekty regulaminów : Zebrań Okręgu, Posiedzeń Zarządu 
Okręgu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Do Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano: Wacława Bojarskie-
go jako przewodniczącego oraz jako członków B. Tyszewicza i W. 
Browińskiego a do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Marka Bu-
kowskiego jako przewodniczącego oraz M. Trenz-Kuszyńską i T. 
Kułakowskiego jako członków.

5. Po dyskusji i wprowadzeniu poprawek  zatwierdzono plan 
pracy Okręgu Związku na rok 2012 składający się z części opisowej 
i harmonogramu przedsięwzięć.

Zebranie jednocześnie zobowiązało Zarząd do przedstawie-
nia najważniejszych ustaleń i propozycji Zarządowi Krajowemu 
Związku celem podjęcia decyzji o sposobie ich realizacji.

Zaliczono do nich następujące punkty:
a. W związku z pojawiającymi się zastrzeżeniami części człon-

ków Związku odnośnie realizacji celów statutowych Związek wzo-
rem dawniejszych lat powinien znacznie dobitniej akcentować 
postawy patriotyczne, przywiązanie do tradycji i walk narodowo- 
wyzwoleńczych, tym bardziej, iż w dzisiejszej Polsce coraz rzadziej  
myśli się o tym co znaczy patriotyzm, hymn czy orzełek.  

b. Zwracając uwagę na fakt, że poczucie polskości poza grani-
cami jest znacznie większe niż w kraju  członkowie  naszego koła 

Protokół 
z zebrania sprawozdawczo-wyborczego  

Okręgu „Mazowsze”
w dn. 8 lutego 2012 r.

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

uważają, że jednym z głównych zamierzeń Związku powinno 
być nawiązanie ściślejszej współpracy z organizacjami piłsudczy-
kowskimi za granicą oraz Instytutami Piłsudskiego w Londynie i 
Nowym Yorku mającą na celu wzajemną wymianę doświadczeń i 
informację o planowanych przedsięwzięciach.

Krzewienie wśród tej młodzieży postaw patriotycznych powin-
no się opierać na stałej a nie doraźnej pomocy i organizacji takich 
przedsięwzięć jak:zapraszanie jej na uroczystości związkowe, or-
ganizowanie rajdów czy konkursów nt. wiedzy o Piłsudskim i jego 
Żołnierzach jak również krótkoterminowych pobytów w Polsce ( 
w oparciu o sponsorów, polskie szkoły czy Związek Strzelecki) oraz 
dostarczania im materiałów (filmów, wydawnictw) dotyczących tej 
tematyki.

c. W celu popularyzacji zadań Związku jak również współpra-
cy czy pomocy środowiskom piłsudczykowskim oraz młodzieży 
szkolnej należy przyjąć zasadę zapraszania na uroczystości orga-
nizowane przez Zarząd Krajowy ich przedstawicieli jak również 
zobowiązanie Zarządów Okręgów na zapraszanie na własne ze-
brania i lokalne uroczystości przedstawicieli innych mniejszych kół 
piłsudczykowskich i współpracujących szkół z tego terenu.

d. Większą uwagę przy realizacji zadań Związku należy poświę-
cić też popularyzacji nieco zapomnianej postaci Marszałka Edwar-
da Rydza-Śmigłego oraz Żołnierzom Wyklętym

e. Aby ułatwić dostęp do naszej organizacji podmiotom ze-
wnętrznym należy dążyć do założenia przez wszystkie koła o sta-
tusie okręgu wzorem Gdyni czy Szczecina własnej strony interne-
towej oraz jak najszybciej wprowadzić elektroniczną wersję kwar-
talnika „Piłsudczyk” 

f. Zebranie zaakceptowało też propozycję obecnego na nim 
gościa p. Zbigniewa Kowalskiego członka Zarządu Krajowego i 
Prezesa Koła Piłsudczyków R.P. Ziemi Przasnyskiej aby zwrócić się 
z oficjalnym pismem do władz Warszawy i organów państwowych 
o umieszczanie w najważniejszych punktach miasta (np. rogatki, 
dworzec lotniczy  urząd miasta itp.) wizerunku herbu stolicy z przy-
znanym jej uchwałą Rady Ministrów R. P. z dnia 9 X 1939 r.  Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego „Virtuti Militari” V klasy.

Podobne wnioski  można by skierować drogą dyplomatyczną 
również do pozostałych 2 miast (Verdun i Lwów) którym  odzna-
czenie”Virtuti Militari” nadał rząd Józefa Piłsudskiego.

Zarząd Związku  Okręgu „Mazowsze”

W dniu 22. 09. 2012 r. w siedzibie Redakcji „PIŁSUDCZYKA”, 
odbyło się zebranie sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - TPJP z sie-
dzibą w Warszawie, które dokonało oceny realizację programu 
działania Oddziału Warszawskiego ZPRP w 2012 roku i uchwa-
liło zadania na 2013 rok. Uchwalono następujące przedsię-
wzięcia programowe:
•	 Zorganizowanie	 uroczystości:	 Centralne	 obchody	„Imienin	

Marszałka” w CBW w Warszawie, w dniu 19.03. 2013 r.; 25 –le-
cie ZPRP-TPJP; 

•	 Seminarium	 i	 dyskusja	 panelowa	 z	 okazji	 zbliżającej	 się	
100-letniej rocznicy utworzenia POW i Legionów Polskich w 
Muzeum WP i Muzeum Niepodległości.

•	 Objęcie	patronatu	nad	szkołami	warszawskimi:	Dwóch	Mie-

czy im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Rembertowie; Szko-
ły Podstawowej nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
Ochocie; Liceum Ogólnokształcące im. Lisa – Kuli na Pradze.

•	 Zorganizowanie	 podróży	 historyczno-patriotycznej	 szla-
kiem: Walk Legionowych Józefa Piłsudskiego w m. wrześniu 
2013 r.; do Zułowa w maju 2013 r.; walk POW na Północnym 
Mazowszu w lipcu 2013 r. Ponadto ustalono:

•	 Otwarte	zebrania	członkowskie	raz	na	kwartał,	a	Zarządu	raz	
na miesiąc w każdy czwartek.

•	 Poddać	restauracji	sztandaru	STPO	im.	Marszałka	Józefa	Pil-
sudskiego.

 
WLZ

Zebranie sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - TPJP
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List Intencyjny
Zarządu Okręgu Mazowsze ZP R P

dotyczący propozycji wzajemnej współpracy 
z Kołami Związku 

położonymi na Mazowszu

Szanowni Prezesi i członkowie Kół.

Częściowa reorganizacja naszego Związku związana zarów-
no z przeniesieniem głównej siedziby do Gdańska i założoną 
w poprawionym statucie dwu-szczeblowością (Centrala i koła 
terenowe z których większe mają prawo używać nazw okrę-
gów historyczno-geograficznych) spowodowały, iż z dniem 8 
lutego 2012 r warszawskie koło Związku Piłsudczyków Rzeczy-
pospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego 
na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podjęło uchwałę o 
dodaniu po pełnej nazwy Związku słów „Okręg Mazowiecki”.

Celem tego Zamierzenia była nie tylko chęć nadania war-
szawskiemu kołu własnej nazwy związanej z historycznym re-
gionem Mazowsza lecz przede wszystkim zacieśnienie współ-
pracy z kołami Związku na tym obszarze i pomoc mniejszym 
kołom  w zakresie zarówno organizacyjnym jak i wspólnej or-
ganizacji niektórych przedsięwzięć regionalnych czy miejsco-
wych. 

Sądzimy także, że taki pośredni szczebel nie wiążący się z 
podporządkowaniem ich Okręgowi Mazowieckiemu przybliży 

te koła do  Centrali Związku, a obu zainteresowanym stronom 
zdecydowanie pomoże poprzez stały kontakt w realizacji za-
dań Związku.
Zasady tej współpracy widzimy poprzez:
1. pomoc organizacyjną Okręgu Mazowieckiego dla kół tere-

nowych w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji wy-
maganej przepisami prawnymi (regulaminy, sprawozdania 
itp. );

2. wspólną organizację części zamierzeń Związku o charakte-
rze lokalnym i wzajemny udział w nich członków  tych jedno-
stek;

3. Zapraszaniu na zebrania Okręgu Zarządów Kół i udział człon-
ków Zarządu Okręgowego  zebraniach kół ( na zaproszenie);

4. Zapraszaniu Prezesów Kół na  posiedzenia Zarządu Okręgo-
wego

5.  Bieżącą informację kół o  wynikach  ustaleń posiedzeń Za-
rządu Krajowego i jego Prezydium;

6. Propagowanie na własnej stronie internetowej Okręgu oraz 
w kwartalniku „Piłsudczyk” ciekawych inicjatyw kół tereno-
wych

Warszawa, 8.02.2012 r.

Prezes Zarządu ZP RP Okręg Mazowiecki 
nadbrygadier związku  Wiesław Leszek Ząbek

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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WSPOMNIENIA

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

OSTATNIE POŻEGNANIE KAZIMIERZA NICIŃSKIEGO

Urodził się 13 września 1943 r. w Wol-
borzu, pow. Piotrków Trybunalski, woj. 
łódzkie. Po ukończeniu w  1961  r. Liceum 
Ogólnokształcącego w  Brzezinach, wstą-
pił na ochotnika do Oficerskiej Szkoły 
Wojsk Inżynieryjnych, którą ukończył 
13.09.1964 r. i został skierowany do 2. War-
szawskiej Ciężkiej Brygady Saperów w Ka-
zuniu na stanowisko d-cy plut. sap., a  od 
1968 r maja d-cy plut. szkolnego w  Pod-
oficerskiej Szkole Zawodowej Wojsk Inży-
nieryjnych w Modlinie. W 1971 r. słuchacz 
WAP w Warszawie, którą kończy w 1975 r. 
uzyskując tytuł mgr pedagogiki. Od sierp-
nia 1975 r. zastępca dowódcy batalionu 
szkolnego w  2. Brygadzie Saperów w  Ka-
zuniu. Uzupełnia wykształcenie, kończąc 
studia podyplomowe o profilu dziennikar-
skim. Od 1977 r związany z  działalnością 
publicystyczną, pracuje w Redakcji Gazety 
WOW, zajmując kolejne stanowiska od 
kierownika działu kulturalno-oświatowe-
go do zastępcy redaktora naczelnego. Od 
1985 r. pracownik IC MON, początkowo 
w GZP, później od listopada 1987 r. aż do 
zakończenia służby wojskowej (w  marcu 
1996 r.) główny specjalista w  Gabinecie 

MON. Następnie pracownik Biura Spraw 
Obronnych Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego, wykładowca Cen-
trum Szkolenia Ochrony Ludności i  Dóbr 
Kultury w  Krakowie. Ekspert i  konsultant 
w  dziedzinie ochrony zabytków w  sytu-
acjach szczególnych zagrożeń. W  latach 
2003 -2008 koordynator i  organizator 
szkolenia dla specjalistów ochrony dzie-
dzictwa narodowego w  kraju, a  także 
ochrony dziedzictwa kulturowego w Iraku 
w  ramach misji stabilizacyjnej Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego. Współau-
tor książek: „Misja w  ruinach Babilonu” 
oraz „Misja Babilon”. Autor Poradników 
o  ochronie i  planowaniu ochrony zabyt-
ków. Aktywny działacz Stowarzyszenia 
Saperów Polskich oraz Związku Piłsud-
czyków Rzeczpospolitej Polskiej, zastęp-
ca redaktora naczelnego kwartalnika 
SAPER i  PIŁSUDCZYK, współorganizator 
sympozjów i  sesji popularnonaukowych 
organizowanych przez te stowarzyszenia. 
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich. Niezwykle twórczy. Opublikował 
wiele artykułów z  dziedziny wojskowo-
ści i  zasad ochrony zabytków. Wspaniały 

eseista i felietonista. Uczynny i koleżeński. 
Pozostanie w naszej pamięci, jako świetny 
publicysta, erudyta i przyjaciel.

Redakcja

Śp. płk mgr Kazimierz Eugeniusz Niciński – saper, dziennikarz, publicysta, członek SSP, zastępca redaktora na-
czelnego PIŁSUDCZYKA i SAPERA – zmarł 19 kwietnia 2012 r.

Uroczystości pogrzebowe śp. płka 
mgr. Kazimierza Nicińskiego roz-

poczęły dnia 26 kwietnia 2012 r. w War-
szawie, Mszą Św. w  Katedrze Polowej 
WP, celebrowaną przez kapelana Sape-
rów ks. płka Krzysztofa Wylężka. Zmar-
łego Kazimierza od przyjaciół i kolegów 
pożegnał redaktor naczelny kwartal-
nika SAPER płk dr Wiesław Leszek 

Ząbek. Po zakończeniu nabożeństwa 
dalsza część uroczystości odbyła się na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
W  kondukcie żałobnym szła rodzina, 
koledzy – saperzy, piłsudczycy, znajomi 
i  przedstawiciele instytucji, w  których 
służył lub pracował Kazimierz Niciń-
ski. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 
zgodnie z  ceremoniałem wojskowym, 

z asystą wojskową i pocztem sztandaro-
wym Stowarzyszenia Saperów Polskich. 
Zmarłego pożegnał prezes Stowarzy-
szenia Saperów Polskich, szef Inżynierii 
Wojskowej MON gen. bryg. Bogusław 
Bębenek. Grób śp. Kazimierza Niciń-
skiego pokryły następnie wieńce i wią-
zanki kwiatów. 
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 „Ten kto nie szanuje i ceni swej przyszłości
 ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości
 ani ma prawo do przyszłości”
       

Józef Piłsudski

Podjęcie 150 lat temu przez naród polski kolejnego 
zrywu niepodległościowego niosło ze sobą okres długo-
trwałej  walki z totalitaryzmem carskim o wolność i swo-
body obywatelskie. Rok 1863 stanowił więc kontynuację 
odwiecznego dążenia Polaków do niepodległości. U 
schyłku XIX wieku Polacy dostrzegając szansę na wy-
zwolenie spod jarzma despotyzmu carskiego zerwali się 
do walki, lecz Europa i świat patrzyła obojętnie na zma-
gania szlacheckich powstańców z potężną armią carską. 
Było to najbardziej dramatyczne ze wszystkich polskich 
powstań narodowych, bez gruntownych przygotowań, 
braku broni, a jednak trwało najdłużej, absorbując gro 
sił Rosji,  u schyłku walk dochodząc do 400 tys. żołnie-
rzy rzuconych przeciwko Polsce. Powstanie zostało bez-
względnie i niezwykle krwawo stłumione. Ci, którzy nie 
zginęli lub nie wyemigrowali na Zachód, ujęci - podzielili 
los zesłańców na Syberii, zaś  majątki ich skonfiskowano. 

Powstanie Styczniowe poprzedzało ożywienie aspiracji 
niepodległościowych i pobudzenie życia polityczne-

go w Królestwie Polskim. Akcja niepodległościowa zaczę-
ła się w środowisku studenckim  i rychło przeniknęła do 
inteligencji, rzemieślników i postępowego ziemiaństwa. 
Wybuch powstania zainicjowało wrzenie społeczne uze-
wnętrzniające się w formie demonstracji patriotycznych 
organizowanych z okazji rocznic narodowych.  Masakra  
bezbronnej demonstracji [padło ponad 100 zabitych i kil-
kaset rannych], dokonana 8 kwietnia 1861 roku w War-
szawie, przyspieszyła rozwój ruch spiskowego zarówno 
wśród „czerwonych”[zwolenników powstania zbrojnego] 
jak i „białych”[reprezentujących  kierunek umiarkowanych 
reform]. 

Wyłoniony  Centralny Komitet Narodowy w maju 1862 
roku przystąpił - podobnie jak w Powstaniu Listopadowym 
1830 roku - do zorganizowania sprzysiężenia, które wkrót-
ce objęło cały kraj i liczyło około 30 tys. ludzi. 

Dalszym celem CKN było pozyskanie broni i powołanie 
struktur dowódczych dla oddziałów zbrojnych przyszłe-
go powstania. Przeprowadzona w nocy z 14 na 15 stycz-
nia branka do wojska przyspieszyła wybuch zbrojnego 
powstania. Proklamowane 22 stycznia 1863 roku przez 
Komitet Centralny Narodowy powstanie, ogłaszało jed-
nocześnie powołanie Tymczasowego Rządu Narodowego 
i wejście w życie dwóch dekretów uwłaszczających chło-

pów.  Liczono, iż te fakty spowodują masowe poparcie za-
inicjowanych w całym Królestwie akcji zbrojnych.

Początkowy przebieg akcji powstańczych należy uznać 
za udany. W różnych miejscowościach Królestwa stoczo-
no kilkadziesiąt potyczek, w których wzięło udział kilka 
tysięcy spiskowców. Przeprowadzona akcja zaskoczyła 
rosyjskie wojska okupacyjne, spowodowała oddanie ini-
cjatywy militarnej w ręce strony polskiej, a poprzez skon-
centrowanie sił rosyjskich w dużych garnizonach, pozwo-
liła powstańcom na opanowanie terenu, rekrutację i or-
ganizowanie oddziałów zbrojnych tzw. „partii”. Z biegiem 
czasu sytuację militarną powstania pogarszał brak broni 
i doświadczonych, wyszkolonych w rzemiośle wojennym 
dowódców.

Po upadku dwóch dyktatur wojskowych - Ludwika 
Mirosławskiego i Mariana Langiewicza - od końca marca 
do późnej jesieni, powstaniem kierował Rząd Narodowy. 
Stanowił ewenement, który zadziwiał współczesnych 
a winien budzić szacunek i obecnego pokolenia Pola-
ków. W niezwykle trudnych warunkach, przy pełnym 
kontrolowaniu terytorium Królestwa przez siły poli-
cyjne i wojsko carskie, Rząd Narodowy stworzył struk-
tury „Podziemnego Państwa Polskiego”, dysponują-
cego wojskiem, własną administracją, policją i prasą. 
Rozkazy i zalecenia tego Rządu sygnowane pieczęcią, 
znajdowały swoisty posłuch wśród społeczeństwa pol-
skiego i przedstawicieli władz zaborczych.

W Powstaniu Styczniowym nie było jednolitych struktur 
militarnych czy dużych oddziałów armii polskiej. W kon-
frontacji z oddziałami rosyjskimi powstańcy byli bez szans. 
Cały kraj stał się terenem walk partyzanckich, gdzie stacza-
no większe lub mniejsze bitwy i potyczki. Tylko od maja 
do sierpnia 1863 roku zanotowano ponad 500 większych 
starć zbrojnych na ogólną liczbę 1200 w całym powsta-
niu. W toku walk, niekiedy zwycięskich, wyrosła znaczna 
ilość wybitnych, często legendarnych  dowódców stano-
wiących o późniejszej mitologizacji powstania: Dionizy 
Czachowski, Marian Langiewicz, Ludwik Mierosławski, 
Marcin Lelewel-Borelowski, gen. Józef Bosak-Hauke, 
Zygmunt Padlewski, Walery Wróblewski, Jarosław Dą-
browski, Zygmunt Sierakowski, gen. Michał J. Kruk-
-Heidenreich, gen. Józef Wysocki, gen. Edmund Różyc-
ki  czy płk Bolesław Jabłonowski-Dłuski. Główną rolę w 
podtrzymywanie powstania do wiosny 1864 roku odegrał 
ppłk Romuald Traugutt - dyktator powstania od 17 paź-
dziernika 1863 roku. Podjęte reformy wojskowe wprowa-
dzające jednolitą organizację sił zbrojnych nie zdołały ura-
tować powstania. O klęsce powstania zadecydowała rów-
nież postawa chłopów. Nie wykorzystano propagandowo i 
fizycznie dekretu Rządu o uwłaszczeniu mieszkańców wsi. 
Zawiodła też pomoc zewnętrzna. Stracenie na stokach Cy-

Rocznica
Powstania Styczniowego150



51

PUBLIC YST YKA

tadeli Warszawskiej w dniu 5 sierpnia 1864 roku ostatnie-
go dyktatora powstania Romualda Traugutta, w Petersbur-
gu uznano za koniec Powstania Styczniowego.

Powstanie Styczniowe mimo klęski militarnej, wywarło 
ogromny wpływ na dalsze dzieje narodu polskiego, moc-
no ugruntowało się w świadomości społecznej, tworząc 
ostrą, nigdy nie zatartą rysę. Tragiczne skutki powstania, 
bezwzględność i okrucieństwo totalitaryzmu „wielko-
ruskiego” przyczyniły się do moralnego odrodzenia się 
społeczeństwa, wytworzyły przekonanie o konieczności 
nie tylko pracy organicznej ale dalszej walki o wolności, 
przygotowanie warunków niezbędnych do odzyskania 
Niepodległości.

Po Powstaniu Styczniowym  zrozumiano, że walka 
zbrojna o niepodległość wobec dysproporcji sił między 
Polską, a trzema potęgami rozbiorowymi nie ma szans 
na zwycięstwo. Powstanie trwało, gdyż liczono na pomoc 
państw zachodnich. Ta zaś okazała się iluzją, jak każda wal-
ka o niepodległość, wbrew międzynarodowym interesom, 
politycznym i gospodarczym. Społeczeństwo polskie wy-
ciągnęło z tej bolesnej lekcji historii słuszny wniosek, że 
jedynie w sprzyjającej koniunkturze międzynarodowej 
można podjąć walkę o niepodległość.
 

*
Józef Piłsudski przywiązywał wielką uwagę do Powsta-

nia Styczniowego. Po zakończeniu nieudanego Powstania 
Narodowego 1904 – 1906 roku uważał, że „ sztandar walki 
o niepodległość należy nieść w imieniu całego narodu, a 
nie jednej klasy..” Przegrana tzw. „Rewolucji 1905 r.” , a z nią 
koncepcja polityki walki czynnej, zmuszała do przemyśleń 
i wytyczenia nowych zadań. W artykule zamieszczonym na 
lamach pisma „Robotnik” w 1908 r, „Jak mamy się gotować 
do walki zbrojnej”.. zawarł nowe założenia programowe.

Tchnie w nich pokłosie, głębokich studiów nad Po-
wstaniem Styczniowym i alternatywa, co należy w dalszej 
walce o niepodległość dokonać, by ”przysporzyć rewolucji 
ludzi, zdolnych do walki z przemocą”.

Uzbrojenie proletariatu i skierowanie go przeciwko 
caratowi nie powiodło się. Zawiodła też koncepcja Walki 
Czynnej, realizowana przez awangardę „bojowników – re-
wolucjonistów” PPS [Wydział Organizacji Bojowej PPS]. W 
1905 r. proletariat poszedł za hasłami nie ruchu pol-
skiego [powstanie narodowe] lecz rosyjskiego [wy-
zwolenie społeczne], a lud wiejski na hasła niepodle-
głościowe pozostał obojętny – pisał Józef Piłsudski w 
„Przedświcie”, w czerwcu 1908 r.

Z chwilą, gdy partia socjalistyczna [PPS] i jej uzbrojone 
grupy bojowe [OB] nie spełniali swej roli, Józef Piłsudski 
pozostawia ją, przechodząc do budowy Sił Zbrojnych z za-
miarem [przy sprzyjającej sytuacji międzynarodowej] wy-
walczenia niepodległości.

Stąd już prosta droga do Związku Walki Czynnej [ZWC], 
a poprzez Związek Strzelecki, POW do Legionów Polskich.

Stąd Piłsudskiemu powstanie jawi się jako wojna 
dwóch armii. Za nim do niej dojdzie należy:
 -  zorganizować i przygotować siły zbrojne z wyszkoloną 

kadrą dowódczą;
 -   uzbroić wojsko w niezbędne materiały wojenne;
 -   utworzyć rząd zdolny do kierowania państwem;
 -   pozyskać międzynarodowych sojuszników.

Toteż  Czyn Legionowy poprzedzać będzie tajna dzia-
łalność przygotowująca kadrę dowódczą oraz tworzenie 

zalążków wojska [ZWC, Związek Strzelecki, POW], które u 
boku sprzymierzonych „pozwolą” wyzwolić ziemie polskie. 

W pracy „Zdania praktyczne rewolucji w zaborze rosyj-
skim” Piłsudski zawarł koncepcję powstania narodowego 
w razie wybuchu wojny pomiędzy państwami zaborczymi. 
Szkic ten ukazał się w kolejnych numerach „Robotnika” od 
marca do września 1910 r. Oparty był na doświadczeniach 
z powstania 1904-1906 roku oraz ze studiów Powstania 
1863 r. W początkach 1912 roku J. Piłsudski  wygłosił sze-
reg wykładów w krakowskiej Szkole Nauk Społecznych 
pod tytułem „Zarys historii militarnej powstania stycznio-
wego”, które były rezultatem wieloletniej pracy Piłsudskie-
go nad powstaniem 1863 r.  Natomiast w dniu  21.02.1914 
r. J. Piłsudski wygłosił odczyt w Sali Towarzystwa Geogra-
ficznego na bulwarze St. Germain w Paryżu p.t. „ O polskim 
ruchu  strzeleckim”, gdzie trafnie przewidział wydarzenia I 
wojny światowej.

Koło historii się zamknęło. Od przemyśleń Wielkiej 
Emigracji na losem Powstania Listopadowego poprzez 
nie w pełni przygotowany zryw Powstania Styczniowe-
go, aż po logiczny sens epopei Czynu Legionowego.

dr Wiesław Leszek Ząbek
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Komendant Piłsudski z B.Miedzińskim w 1915 r.
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Religijność Marszałka

Kochane dzieci, droga młodzieży , 
Szanowne Panie, Panowie!

W tym wielkim, ważnym dniu, w 
tym miejscu pragnę powiedzieć, przy-
pomnieć o religijności Marszałka J.P.

Czy i jak dalece religijnym był Pił-
sudski?

Pisze Jego najlepszy biograf, legio-
nista, pułkownik i minister Wacław Ję-
drzejewicz, cytuję:

„ Miał przez całe swe życie wyraźny 
kult do Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
jej wizerunek wisiał zawsze nad jego 
łóżkiem, gdy wybierał się w podróż 
służbową, czy na wypoczynek , obraz 
Jej zawsze był przy nim / ofiarowany 
mu w Krakowie w sierpniu 1914 r. , gdy 
wyruszał na wojnę/.

Kardynał Kakowski bardzo właści-
wie powiedział : :Piłsudski to typowy 
Polak. Co do istnienia Boga ma bardzo 
poważne wątpliwości, a jednocześnie 
do Matki Boskiej bardzo gorące nabo-
żeństwo”.

W tej sprawie charakterystyczny jest 
fakt złożenia wotum w postaci plakietki 
z napisem  „Dzięki Ci Matko za Wilno” 
– którą Marszałek zawiesił przed Obli-

czem  Matki Boskiej Ostrobramskiej po 
zdobyciu Wilna w 1919r.

Cytuję dalej Wacława Jędrzejewicza:   
„Lecz z biegiem lat i inne myśli krą-

żyły w głowie Piłsudskiego. Głowa Jego 
jest pełna wszelkich sprzeczności i zna 
wszystkie możliwości. Potrafi myśleć o 
wszystkim  pod różnymi kątami widze-
nia i wszystko wyrozumieć . Umie także 
zdobyć się na najobiektywniejszą oce-
nę siebie i innych.

Bywał w sytuacjach, zdawało się bez 
wyjścia. A przecież zawsze jakiś przypa-
dek, jakaś nieprzewidziana okoliczność  
przychodziła Mu z pomocą. 

Taką była noc z 5 na 6 sierpnia 1920 
roku”.

„Wiedziałem co robić i mogłem 
podjąć decyzję … Bo ręka Boża działa, 
prowadzi mnie i osłania. - Ręka Boża” – 
wspomniał  Marszałek.

List Józefa Piłsudskiego do sióstr 
Niepokalanek  z Jarosławia z 1914r.

„Przewielebne Siostry!
Podarunkiem przysłanym mi od 

przewielebnych sióstr ucieszony je-
stem bardzo  i dziękuję najserdeczniej 
za pamięć. Szczególniej medalik spra-

wił mi wielką przyjemność gdyż na nim 
uwydatniony jest mój patron św. Józef  i 
patronka Polski”.

Wanda Dynowska wspominała że 
Piłsudski opowiadał jej o pierwszych la-
tach konspiracji, kiedy w Wilnie druko-
wał „Robotnika” i socjalistyczną „bibułę”.

Gdy musiał chwilowo opuścić dru-
karnię, polecał ją opiece Matki Boskiej 
Ostrobramskiej i był pewien że nic złe-
go się nie stanie.

Dalej wypowiada Pani Dynowska 
zdanie „Mam wrażenie że ze swą istotną 
, głęboką ale nie ortodoksyjną religijno-
ścią  skrywał się”.

Podczas rozmowy z Wandą Filip-
kowską (Wilnianką) członkinią Drużyn 
Strzeleckich  w Krakowie w maju 1912 
r.  Piłsudski opowiadał : „Wie Pani , że ja 
stary socjalista gdy mam podjąć ważną 
decyzję, to przedtem modlę się do Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej ..”

Podczas Bitwy Warszawskiej w 
1920 r. – Cudu nad Wisłą – Marszałek 
mówił:

„Idziemy na odsiecz Matce Boskiej 
Ostrobramskiej”. W krytycznych chwi-
lach pierwszej połowy sierpnia  1920 r., 

Wystąpienie  w  Głowaczowie przy pomniku Józefa Piłsudskiego  
pt. „Piłsudski  a religia”

Marszałek Piłsudski podczas mszy polowej na rynku kieleckim z okazji corocznej uroczystości „Szlakiem sierpniowej kadrówki”
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kiedy rosjanie doszli do Wisły  i wyda-
wało się że zdobędą Warszawę, to wła-
śnie wtedy Marszałek J.P. w obliczu tego 
zagrożenia proponował przeniesienie 
stolicy z Warszawy do Częstochowy.

Uważał, że odniesienie do Jasnej 
Góry wzmocni w narodzie opór wo-
bec najeźdźcy i zachęci  do skutecznej 
obrony Ojczyzny. Rząd Witosa nie przy-
stał jednak na Jego propozycję.

W dniu 25 sierpnia  1920 r. a więc tuż 
po przełomie Bitwy Warszawskiej  Mar-
szałek J.P. ogłasza akt oddania Polski 
Sercu Najświętszej Panny Maryi który 
cytuję: „Jako Naczelnik Rzeczpospolitej 
Polskiej, Najwyższy Wódz Wojska Pol-
skiego, imieniem własnym i całego Na-
rodu  składam Tobie Najświętsza Panno 
Maryio, a przez Ciebie Bogu w Trójcy Je-
dynemu  najgorętsze dzięki  za wszyst-
kie łaski  wyświadczone narodowi pol-
skiemu w ciągu dziewięciu wieków, za 
wydźwignięcie go z ciężkiej niewoli  i za 
zwycięstwo Oręża Polskiego  w ostat-
nich walkach. 

Wdzięczni za Twoją opiekę błagamy 
Cię o nią nadal, my dzieci Twoje i pod-
dani Twoi. Bądźże  nam jak dotąd dobrą 
Matką i łaskawą Królową, oddal od nas 
grzechy i klęski, a przywróć nam pożą-
dany pokój.

My wzajem przyrzekamy, że we-
dług sił naszych starać się będziemy, 
by Naród nasz i Twój spełnił sumiennie 
posłannictwo dane mu od Boga, by też 
za jego przyczyną kwitły dobre obycza-
je, ofiarna miłość Ojczyzny, prawdziwa 
oświata i wolność poszanowania prawa 
i władzy, sprawiedliwość dla wszyst-
kich, troskliwość o poprawę doli Naro-
du.  Do tego niech nam dopomoże Bóg, 
Ty zaś, Najświętsza Królowo, wstaw się 
za nami i wyproś  nam błogosławień-
stwo Niebios.”

Nuncjusz Kardynał Achille Ratti  - 
późniejszy Papież Pius XI pisał:  „Pamię-
tam, gdy byliśmy razem u Marszałka Pił-
sudskiego w Wilnie, byłem świadkiem 
jak gorąco modlił się Marszałek Pił-
sudski w Ostrej Bramie przed obrazem  
Matki Boskiej. Dał mi do poświęcenia 
dwa obrazy  Matki Bożej, ażeby później 
powiesić Je nad łóżkami najdroższych 
istot, swoich córeczek”.

Święty Maksymilian Kolbe, pisał że 
kiedy Piłsudski otrzymał obraz  Mat-
ki Bożej Ostrobramskiej – powiedział.  
„Matka najświętsza wzięła na Siebie 
jakby ministerium dobroci, bo kiedy 
człowiek chociażby tylko patrzy na ten 
obraz , to staje się lepszym.”  Ojciec Kol-
be dodał od siebie: 

„Bogarodzica towarzyszyła mu w 
bojowym marszu  ku Polsce Niepod-

ległej. Józef Piłsudski miłość ku matce 
Niebieskiej  wyssał z piersi swej ziem-
skiej matki , którą bardzo miłował. Od 
swojej matki nauczył się też kochać 
wspólną wszystkich ludzi matkę i uko-
chał Ją w postaci  Ostrobramskiej  Maryi 
Panny. 

I ta miłość towarzyszyła mu przez 
całe życie.

Teraz może łatwiej także zrozumie-
my  dlaczego Matka Boża dała mu zła-
mać hordy bolszewickie w dzień Swego 
Wniebowzięcia. ”

Srebrny medalik z Matką Boską 
Ostrobramską  miał J. P.  ze sobą przez 
całe życie. Miał go na Syberii w więzie-
niach rosyjskich  i niemieckich, miał go  
15.08.1920 r.

Z tym medalikiem został pochowa-
ny na Wawelu. Pod wizerunkiem Tej, do 
której modlił się przez całe swe życie.

Biskup Kubina na akademii w Czę-
stochowie 12.02.1928 r.  poświęconej 
Ojcu św. Piusowi XI  powiedział: „Głę-
boko wniknął Ojciec Święty Pius XI w 
nasze stosunki i zna nas. Poznał rów-
nież dobrze Marszałka J.P. którego imię 
jest dziś na wszystkich ustach. I nie ze 
względów politycznych, ale w imię 
prawdy wiedzieć trzeba, że Ojciec Św.  
ma do marszałka Piłsudskiego wielkie 
zaufanie. Jest On przekonany że Polska 
pod rządami  Marszałka Piłsudskiego  
pozostanie na zawsze katolicka”.

Po śmierci J.P., Prymas Polski kar-
dynał August Hlond wydał w dniu 
15.05.1935 r. oświadczenie, które brzmi:  
„ W przyszłą sobotę nastąpi złożenie w 
Grobach Królewskich  na Wawelu zwłok 
Marszałka J.P.  który po za wielu inne-
mi zasługami  zapisał się w dziejach 
wskrzeszonej Polski  jako pogromca 
zbrojnego bolszewizmu, co chciał pod-
bić Polskę i wcielić ją we wszechświato-

wą Republikę Sowiecką.
Zwycięstwami dni 15 i 16 sierpnia 

1920 r.  stanął Marszałek Piłsudski w 
szeregu dziejowych obrońców wiary.

Pod Jego dowództwem zwycięski 
czyn bohaterskiej armii polskiej, zwany  
„Cudem nad Wisłą” osiągnął znaczenie 
Lepanta i Wiednia.

Za to należy się Józefowi Piłsud-
skiemu wieczna wdzięczność nie tylko 
obywateli Polskich , lecz całego chrze-
ścijaństwa”. 

W wielu środowiskach istnieje opi-
nia, że Piłsudski był postacią kontro-
wersyjną.

Doskonale te wszystkie niuanse znał 
metropolita  krakowski kardynał Karol 
Wojtyła.

Dlatego 13.08.1991r.  podczas kolej-
nej pielgrzymki apostolskiej do ojczy-
zny Jan Paweł II –gi , zwracając się do 
Proboszcza Wawelu  księdza infułata 
Janusza  Bieleńskiego, powiedział : „Dzi-
siaj jako Papież Polak  chcę być w kryp-
cie Marszałka”.

Moi kochani, moi drodzy, przedsta-
wiłem tylko kilka przykładów świadczą-
cych o głębokiej religijności,  wielkim 
kulcie Matki Bożej Ostrobramskiej, ale 
także o skromności i pokorze najwybit-
niejszego Polaka obok J.P.II i Prymasa 
Tysiąclecia.

Czy ta charakterystyka ma coś 
wspólnego ze współczesnymi afiszują-
cymi się zatkniętym w klapie marynarki 
wizerunkiem Matki Bożej ? - myślę że 
nie, ale jest to moje osobiste doznanie 
. Wam mili słuchacze pozostawiam ten 
problem do przemyślenia.

Jan Ch. Czachowski 
Prezes ZPRP w Słowaczowie

PUBLIC YST YKA
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W przepięknej scenerii obecnie restaurowanego śre-
dniowiecznego zamku w Gniewie, najpotężniejszej w tym  
okresie  twierdzy Zakonu Krzyżackiego na lewym brzegu 
Wisły i drugim co do wielkości krzyżackim zamku w Polsce 
,w końcu ubiegłego roku odbył się VIII już Kongres nasze-
go Związku.

Chwała za to zarówno organizatorom tego przedsię-
wzięcia czyli Prezydium Zarządu Krajowego z Prezesem 
M.E Ząbkiem na czele jak również sponsorom i obecnym 
właścicielom tej wspaniałej budowli, mleczarskiej grupie 
„Polmlek” z Pułtuska, której głównymi udziałowcami są 
Prezesi firmy Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki, prywatnie 
zresztą  pasjonaci średniowiecznych tradycji wojennych.

W znacznie skromniejszej scenerii, choć równie sympa-
tycznej atmosferze w styczniu 2012 roku w Olsztynie od-
było się pierwsze posiedzenie nowo wybranego w czasie 
VIII Kongresu 17-osobowego Zarządu Krajowego Związku.

Te dwa wydarzenia o dużym znaczeniu dla najbliższej 
przyszłości Związku skłoniły mnie jako zresztą „nowego” 
członka Zarządu Krajowego do pewnych zarówno osobi-
stych jak i zasłyszanych w czasie rozmów refleksji, którymi 
chciałbym się tą drogą podzielić.

Na mojej opinii zaważyły również wypowiedzi wielolet-
nich członków Związku Okręgu Mazowsze (nadmienię, że 
taki dodatek do  nazwy Związku uchwalono na zebraniu w 
dn. 8.12.2012),  nawołujących do powrotu do poprzednich 
lat, kiedy to statutowe cele związku takie jak patriotyzm 
i popularyzacja czynów i myśli Józefa Piłsudskiego i jego 
Żołnierzy  brzmiały bardziej dobitnie.

Część z nich wiąże się z faktem sporych zmian w struk-
turze Związku do których należy zaliczyć: przeniesienie 
siedziby z Warszawy do Gdańska, wniesienie  do statutu 
poprawek związanymi z dwu-szczeblowością  organizacyj-
ną tj. Zarząd Krajowy oraz  koła terenowe mogące używać 
nazwy okręgów historyczno-geograficznych( np. pomor-
ski mazowiecki itp.) a także wprowadzeniem umunduro-
wania wzorowanego na Legionistach Piłsudskiego oraz 
stopni związkowych.

I choć za wcześnie jeszcze na ocenę i sformułowanie 
konkretnych wniosków, gdyż przed Zarządem Krajowym a 
zwłaszcza Prezydium stoi bardzo poważne zadanie „wpro-
wadzenia tych zmian w życie” wiążące się z dopracowa-
niem statutu i jego zatwierdzeniem w Krajowym Sądzie 
Rejestrowym, to może moje refleksje będą temu przydat-
ne.

Więc kolejno - zacznę od uwarunkowań statutowo-
-regulaminowych :
1. W sytuacji kiedy akcentujemy dwu-szczeblowość orga-

nizacyjną koniecznym jest dodanie w statucie posiada-
nia osobowości prawnej przez koła terenowe Związku 
co określa zresztą  obecna Ustawa o Stowarzyszeniach.

Należy dodać, że nowy, złożony już do Sejmu projekt 
ustawy o stowarzyszeniach idzie zdecydowanie w tym 
kierunku i zakłada szereg zmian ułatwiających powsta-
wanie i likwidację Stowarzyszeń jak i też możliwość ich 
łączenia, podziału czy wyodrębniania się struktur tere-

nowych.
2. Uważam, że bardzo przydatnym w sprawniejszym dzia-

łaniu Związku byłoby podpisanie porozumienia z Mini-
sterstwem Obrony Narodowej ( MON) choć zdaję sobie 
sprawę, iż w obecnej rzeczywistości uzyskanie z wojska 
wsparcia finansowego jest bardzo problematyczne.

Chodzi mi jednak o inne formy pomocy czy współpracy 
polegające na: 
- uzyskaniu lokali na działalność związkową czy też sprzę-

tu i środków łączności;
- wsparcia organizacyjnego i merytorycznego uroczysto-

ści z udziałem Związku;
- przekazywania materiałów poglądowych pomocnych 

przy organizowanych przez Związek pielgrzymkach, raj-
dach i konkursach wiedzy związanych z osobą J. Piłsud-
skiego i jego Żołnierzy.

3. Choć noszenie umundurowania, a zwłaszcza nadawanie 
stopni związkowych wzbudziło sporą dyskusję na temat 
takiej celowości i upodobniania się do formacji mundu-
rowych, podjęte uchwały Kongresu stały się obowiązu-
jące i ten temat należy uznać za zamknięty natomiast :

 - należy doprowadzić do jednolitości mundurowej aby za-
równo czapki jak i pozostałe elementy munduru ( np. ak-
selbanty czyli sznury noszone do umundurowania galo-
wego jak również nakrycie głowy czapka „maciejówka”) 
były  jednakowe (obecnie np. sznury noszone przez nie-
których brygadierów są srebrne lub złote, a czapki takie 
jak w Wojsku Polskim  a nie maciejówki);

- ponieważ nie zawsze i nie wszyscy mogą lub chcą no-
sić mundury ( m.in. ze względu na koszty ich wykona-
nia) zgodnie z regulaminem dozwolone jest noszenie 
wyłącznie nakrycia głowy - wspomnianej czapki macie-
jówki. Być może dobrym dodatkiem do czapki byłaby 
opaska na ramię z nazwą Związku co identyfikowałoby 
w tym układzie naszą organizację.

4. W moim przekonaniu stopnie związkowe powinny przy-
sługiwać jedynie członkom Związku natomiast nada-
wanie ich osobom szczególnie zasłużonym dla Związku 
lecz nie będących członkami powinno być poprzedzone 
słowem honorowy( np. Honorowy Brygadier Związku)

5. Co do terminów nadawania stopni związkowych czy 
wręczania aktów nominacji na stopnie wojskowe( nada-
wane przez MON na wniosek stowarzyszeń) jako aktu 
szczególnie uroczystego wprowadziłbym zasadę wrę-
czania ich wyłącznie (poza szczególnymi wyjątkami)je-
żeli chodzi o stopnie wojskowe w dzień Wojska Polskie-
go, a związkowe w Święto Związku tj 13 września.

Wydaje się też zasadnym aby awanse na podoficerskie 
stopnie związkowe były w gestii Zarządu Okręgu co 
nadawałoby większą rangę tym zarządom jak i „odciąża-
ło” Zarząd Krajowy.

6. Byłbym bardziej ostrożnym z tworzeniem nowych sta-
nowisk typu np. Szef Departamentu Kadr czy Personal-
nego, gdyż w moim zaznaczam osobistym odczuciu 
zamiast dodania temu stanowisku powagi, może to za-
brzmieć nawet..... groteskowo.

(Niniejszy artykuł jest odzwierciedleniem osobistych przemyśleń i w zamyśle autora ma mieć charakter dyskusyjny)

Myśli …. nieco uczesane
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Drugim poważnym zadaniem jest popularyzacja na-
szej działalności wśród społeczeństwa, gdyż pokolenie 
„piłsudczyków”, a nawet ich następców odeszło lub się 
po prostu starzeje co powoduje, że liczba rzeczywistych 
członków aktywnie uczestniczących w działaniach nieste-
ty maleje.

Wydaje się przy tej okazji, że sztuczne utrzymywanie 
„zawyżonej” ilości członków i nie wykreślanie ze Związku 
zgodnie z rygorami statutu osób nie płacących np. składek 
(tu należałoby się może zastanowić nad możliwością zwol-
nienia z ich opłacania zasłużonych członków znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej) raczej szkodzi, niż przy-
nosi jakiekolwiek korzyści Związkowi.

Poruszając temat składek dodam tu, że z pewnym zaże-
nowaniem odebrałem odrzucenie w czasie Kongresu pro-
pozycji ich podwyższenia  w powiązaniu z milczącą apro-
batą tych samych delegatów  na bezpłatny udział w Kon-
gresie i towarzyszących mu uroczystościach i imprezach.

Popularyzacja działań to jednak zawsze określone pie-
niądze pochodzące ze wspomnianych składek i darowizn 
członków związku lub sponsorów - których szczególnie w 
okresie obecnego kryzysu gospodarczego z reguły zaczy-
na brakować.

Za dobry krok należy w tym układzie uznać propozy-
cje Prezydium Zarządu Krajowego wprowadzenie pod-
wyższonych opłat za legitymacje i odznaczenia oraz do-
browolnych choć „zdecydowanie zalecanych” corocznych 
opłat za awanse na stopnie związkowe.

Najtańszym zatem sposobem na popularyzację działań 
związku, a co za tym idzie „przyciągnięcie” nowych człon-
ków i sympatyków jest niewątpliwie wszechobecny inter-
net, który jednak jak wynika z licznika oglądalności działa-
jącej od ok. 5 miesięcy strony Zarządu Krajowego Związku 
cieszy się niskim zainteresowaniem.

Pozostaje pytanie czy tak mało „piłsudczyków” ma do-
stęp do internetu (biorę tu ponadto pod uwagę fakt, iż 
część z oglądających to goście, nawet przypadkowi) czy 
też zawodzi tu informacja?

Sądzę więc, że każdy z okręgów powinien dążyć do 
otworzenia własnej strony, a strona zarządu Krajowego 
winna być nie tylko miejscem zamieszczania informacji o 
jego pracach lecz  forum dyskusji i popularyzowania naj-
ciekawszych osiągnięć kół terenowych.

Następnym  podstawowym źródłem informacji o dzia-
łaniach Związku powinien pozostać - zgodnie z obecnymi 
ustaleniami kwartalnik „Piłsudczyk”jednak troszkę inaczej 
widziałbym jego funkcję i rozpowszechnianie.

W obecnej wersji jako wydawnictwo kolorowe jest on 
rozprowadzany odpłatnie  w zasadzie wśród członków 
Związku i wypada tu współczuć redaktorowi naczelnemu 
i Wiceprezesowi Związku koledze W.L. Ząbkowi, iż wielo-
krotnie ma problemy z jego zbyciem.

Po części wynika to z faktu, że aktywnie działającym 
członkom znane są wcześniej fakty zamieszczane w wy-
dawnictwie stąd  chyba niechęć do jego zakupu.

Zgodnie z m.in. moją propozycją zresztą już zaakcep-
towaną należy więc ograniczyć wersję wydania „papiero-
wego”, a wprowadzić wydanie elektroniczne na stronach 
internetowych.

W tym układzie odbiorcami ograniczonego nakładem 
i bezpłatnego „wydania papierowego” byłyby w pierwszej 
kolejności współpracujące ze ZWIĄZKIEM  szkoły czy dru-

żyny harcerskie zarówno w Polsce jak i na Litwie, Białorusi 
czy Ukrainie oraz mniejsze koła związku nie mające stałe-
go dostępu do internetu.

Dodać należy, iż w szerokiej dyskusji w czasie ostatnie-
go zebrania Okręgu Mazowsze za główne zadanie w za-
kresie  zadań Związku członkowie uznali pomoc szkołom 
i organizacjom polskim działającym za naszą wschodnią 
granicą co jest zadaniem dość trudnym, zarówno ze wzglę-
du na posiadane środki jak i uwarunkowania polityczne i 
wymaga stworzenia konkretnego modelu postępowania 
w zakresie utrzymywania właściwych relacji.

Łatwo bowiem stwierdzić, że ilość organizacji mająca 
w swoich statutach takie działania jest znaczna, natomiast 
rzeczywiste skutki działań niewystarczające o czym często 
wspominają Polacy zamieszkujący te tereny.

Zaryzykuję pogląd, że poczucie polskości poza gra-
nicami jest znacznie większe niż w kraju. W Polsce coraz 
rzadziej  myśli się o tym co znaczy patriotyzm, hymn czy 
orzełek podczas gdy poza granicami to poczucie polskości 
jest zupełnie inne dlatego warto je kultywować. 

Fakty te  znajdują również  potwierdzenie w wypowie-
dziach naszych członków nawołujących do powrotu do 
dawniejszych działań Związku, kiedy to kształtowanie 
postaw patriotycznych i popularyzacja czynów naro-
dowo-wyzwoleńczych były priorytetem.

Sądzę zatem, że jednym z podstawowych i wymiernych 
zamierzeń  oprócz obecnie stosowanych środków pomo-
cy powinna być organizacja na terenie Polski (oczywiście 
w oparciu o pomoc sponsorów, współpracę ze Związkami 
Strzelców lub na zasadzie wymiany szkolnej)  kilkudnio-
wych  rajdów czy obozów dla polskich grup młodzieży 
szkolnej z tych krajów.

Dalszymi metodami popularyzacji naszych zadań 
oprócz oczywiście organizacji czy współuczestniczenia w 
uroczystościach państwowych lub regionalnych poświę-
conych czynom i pamięci J. Piłsudskiego i jego Żołnie-
rzy, pozostałyby oczywiście osobiste kontakty członków 
Związku z różnymi organizacjami i środowiskami( w tym 
naukowymi) zmierzające jednak do podpisania stosow-
nych porozumień o współpracy i nakłaniające ich człon-
ków do występowania w charakterze sympatyków czy ho-
norowych członków Związku.

Wydaje się też celowym opracowanie jednolitego 
wzoru nagłówka druków związkowych dla całego Związ-
ku (wykonaliśmy już takie wzorce w naszym okręgu) oraz 
wizytówek osób funkcyjnych ( z zachowaniem odrębności 
terenowej) co niewątpliwie nada wyższą rangę wszelkiego 
typu oficjalnym pismom, zaproszeniom czy też wymianie 
adresów i kontaktów.

Kończąc, chciałem zaznaczyć iż skupiłem się w artykule 
tylko na części czekających Związek zadań  wraz z propo-
zycjami ich rozwiązania.

 Zachęcając więc do dyskusji i przemyśleń  zarówno 
członków Zarządu Krajowego jak i  kół terenowych posłu-
żę się jednym z wielu aktualnych do dziś powiedzeń  Mar-
szałka  -cytuję :
 „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za 
was inni i źle”. 

Stanisław Sławomir Trzciński 
Członek Zarządu Krajowego ZP RP

PUBLIC YST YKA
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WSPOMNIENIE O Ś.P. STANISŁAWIE  MALOWAŃSKIM

Stanisław Malowański urodził się 
24 kwietnia 1925 r. w Kunowie, pow. 
Opatów. Tam spędził lata młodzieńcze 
i szkolne. W okresie okupacji hitlerow-
skiej działał w ruchu oporu. Od 1 lipca 
1943 r. członek Armii Krajowej, nale-
żał do obwodu opatowskiego, słynne-
go okręgu radomsko-kieleckiego. Od 
października 1943 r do sierpnia 1945 r. 
pracował na stacji Skarżysko-Kamien-
na, gdzie brał udział w działalności 
wywiadowczej i dywersyjno-sabotażo-
wej. Przechodził również  przeszkolenie 
wojskowe na konspiracyjnych kursach. 
W lipcu 1944 uczestniczył w akcji „Bu-
rza” w ramach 2. Pułku Piechoty Legio-
nów Korpusu Kieleckiego AK „JODŁA”, 
któremu mimo otrzymanego 15 sierp-
nia rozkazu nie udało się przebić na 
pomoc Powstańcom Warszawy. Po woj-
nie represjonowany. Od marca 1945 r. 
do sierpnia 1987 r. pracował w PKP w 
Skarżysku Kamienna.  Społecznik i żar-
liwy patriota, zaangażowany w działal-
ność społeczno-patriotyczną na rzecz 
ruchu piłsudczykowskiego. W listopa-
dzie 1993 r założył koło Towarzystwa 
Pamięci Józefa Piłsudskiego w Olszty-
nie, którego został prezesem. Pełnił tą 

funkcję do 2010 r. Odbył kilkadziesiąt  
spotkań z młodzieżą szkolną podczas 
których propagował tradycje oręża i 
problematykę społeczno-obronną. Z 
jego inicjatywy odsłonięto tablicę pa-
miątkową ku czci marszałka Józefa 
Piłsudskiego na Ratuszu w Olsztynie.  
Inicjator i współorganizator szkolnych 
konkursów wiedzy o tradycjach oręża 
polskiego, czynach oraz dokonaniach 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Organi-
zował akcję pomocy dla polskich szkół 

na Litwie. Honorowy Członek Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 
– TPJP, awansowany do stopnia puł-
kownika Związku. Za swą działalność 
odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 

Partyzanckim, Honorowym Złotym 
Krzyżem ZPRP.

Uroczystości pogrzebowe śp. por. w 
st. spocz. Stanisława MALOWŃSKIEGO 
odbyły się w dniu 16 lutego 2012 r. [po 
mszy św. pożegnalnej w kościele p.w. 
św. Józefa] na  cmentarzu komunalnym 
Olsztyn-Dywity. Zmarłego pożegnał 
prezes Okręgu warmińsko-mazurskiego 
ZPRP w Olsztynie pułkownik Związku 
Waldemar Ziarek. Przypomniał Jego za-

sługi dla miejscowej społeczności i ruchu 
piłsudczykowskiego w kraju. Na koniec 
uroczystości mogiłę pokryły wieńce i 
wiązanki kwiatów.

A. P.
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