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Parada Niepodległości w Gdyni z udziałem prezesa Zarządu Krajowego ZP RP nadbrygadiera Stanisława Śliwy z wnukami

GDYNIA

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy !
Kolejny 61 - 62 numer pisma Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
„Piłsudczyk”, w zasadzie oscyluje wokół
znamiennych rocznic: 100-letniej rocznicy
Czynu Niepodległościowego, utworzenia
Legionów Polskich [27.08.1914 r.] i powołania Polskiej Organizacji Wojskowej
[4.08.1914 r.]. Uroczyście były obchodzone przez nasze oddziały i okręgi Związku Piłsudczyków RP, a także inne organizacje
i stowarzyszenia piłsudczykowskie - w zakresie popularyzowania dokonań Marszałka J. Piłsudskiego i tradycji oręża polskiego. W tym aspekcie, szczególnej uwadze czytelnika polecamy:
odsłonięcie Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w kościele
w Kahlenbergu w Wiedniu oraz obelisków poświęconych POW
na ziemi przasnyskiej. Prezentujemy również, bogate dokonania oddziałów ZPRP z: Szczecina, Kraśnika, Gdyni, Warszawy,
Lidzbarka Warmińskiego, Wyszkowa, Przasnysza, Ciechanowa,
Sejn, Bemowa Piskiego, Rozewia i Kosakowa, osiągane dzięki
współpracy z władzami samorządowymi, szkołami i środowiskami niepodległościowymi. W okresie rocznicowym nie sposób sięgnąć do głębszej refleksji i przypomnieć czyn niepodległościowy, który prezentuje artykuł: „Z dziejów Legionów Polskich” - dr. Wiesława L.Ząbka czy „Polska Organizacja Wojskowa
na ziemi przasnyskiej”, pióra mgr Agnieszki Matłoch i mgr Zbigniewa Kowalskiego.
I na koniec Epitafia, a w nich relacja z pogrzebu śp. Jadwigi
Piłsudskiej – Jaraczewskiej oraz byłego prezesa Oddziału Kraśnik śp. nadbrygadiera Romualda Mirosławskiego.
Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZYKA,
spotka się z życzliwą oceną i zainteresowaniem.
Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek
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Temat z okładki

T

radycyjne, od kilku lat w Gdyni organizowana jest Parada Niepodległości,
upamiętniająca Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W dniu 11 listopada 2014 r., jak rokrocznie, mieszkańcy pomorskiego grodu z Prezydentem
Gdyni dr Wojciechem Szczurkiem na czele przeszli ulicami miasta w barwnym
pochodzie. W Paradzie Niepodległości wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Nie
zabrakło Grup Mundurowych. Szczególne wrażenie wśród mieszkańców Gdyni
wywołał przemarsz członków Związku Piłsudczyków RP w mundurach organizacyjnych. Na okładce prezentujemy młodych „Piłsudczyków” Stanisława i Grzegorza, wnuków prezesa Zarządu Krajowego nadbrygadiera Związku Stanisława Władysława Śliwy. Rokrocznie wraz z rodzicami biorą udział, w tym radosnym Święcie
Wolności i Niepodległości. Red.

Redaguje zespół. Redaktor naczelny - dr Wiesław L.Ząbek, z-ca redaktora - Tadeusz Ekiert, sekretarz redakcji - Stanisław Trzciński
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 internetową na adres e-mail: pilsudczyk@pat.waw.pl., w.zabek@pilsudczyk.pl, redakcja-saper@o2.pl
www.pilsudczyk.pl
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TRADYC JE

Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Gimnazjum nr 14
w Olsztynie
RYS HISTORYCZNY
GIMNAZJUM NR 14
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W OLSZTYNIE
• Rada Miasta Olsztyn w dniu 12 marca 1999r. powołała do życia Gimnazjum Nr 14 w Olsztynie, a siedzibą placówki został
budynek przy ulicy Żytniej 71 w Olsztynie.
• W dniu 13 kwietnia 1999r. na mocy Uchwały Rady Miasta
Olsztyn stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 14 w Olsztynie
zostało powierzone Pani mgr Alicji Pogorzelskiej. Pani Dyrektor pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
• Rada Miasta Olsztyn w dniu 29 października 2008r. nadała
Gimnazjum Nr 14 w Olsztynie imię Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz sztandar.

Złożenie kwiatów pod tablicą Marszałka Piłsudskiego

Imieniny Marszałka

Marsz Niepodległościowy
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Spotkanie z Jadwigą Piłsudską - Jaraczewską

TRADYC JE

Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W

wyniku Reformy Edukacji, Aktem Założycielskim
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dniem
1 września 1999 r. zostało powołane do życia Gimnazjum nr 3 z siedzibą przy ulicy Chełmskiej 23. W lokalizacji tej
od roku 1961 funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr. 113.
Dyrektorem Gimnazjum mianowano Alicję Wyczółkowską-Smaga (dotychczasową dyrektor Szkoły Podstawowej nr 113).
Dnia 16 maja 2003r. szkole nadano imię Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W uroczystości uczestniczyli znamienici goście.
Ojcem chrzestnym sztandaru szkoły został Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźctwie pan Ryszard Kaczorowski. Aktu
nadania imienia dokonał prezydent Warszawy pan prof. Lech
Kaczyński.
Z dniem 31 sierpnia 2012 r. w wyniku przejścia na emeryturę zakończyła pracę pani dyrektor gimnazjum Alicja Wyczółkowska-Smaga. Od dnia 1 września 2012 r. funkcję dyrektora
gimnazjum objęła pani Katarzyna Hampel.
16 maja 2013 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość - rocznica
nadania szkole imienia. Ten dzień był okazją do wzruszających
spotkań, wspomnień i podziękowań. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego ZP RP: Wiesław
Leszek Ząbek i Janusz Pielat oraz wnuk Marszałka Krzysztof Jaraczewski.
WZ

Gimnazjum nr 3
w Warszawie
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TRADYC JE

Polska Organizacja Wojskowa na ziemi przasnyskiej
Polska Organizacja Wojskowa (POW) –to tajne sprzysiężenie paramilitarne, utworzone przez Józefa Piłsudskiego w 1914 roku.
Jej fundamentem stały się połączone Polskie Drużyny Strzeleckie i Związek Walki Czynnej. Celem organizacji była walka z zaborcami
–najpierw z carską Rosją, a od 1916 roku także z Niemcami i Austrią.

P

oczątkowa koncepcja Józefa Piłsudskiego przewidywała,
że kadry POW staną się zalążkiem powstania, które wybuchnie na ziemiach zaboru rosyjskiego w momencie
wkroczenia wojsk austriackich. Członkowie organizacji przechodzili szkolenie wojskowe, gromadzili broń i amunicję, dokonywali akcji dywersyjnych na linie kolejowe. Podejmowano też
liczne akcje propagandowe, organizowano demonstracje. Mimo
dokonywanych przez rosyjskie władze aresztowań, w lecie 1915
roku do POW należało prawdopodobnie około 4000 ludzi. Rozpowszechniano prasę, ulotki, plakaty. Po zajęciu Królestwa przez
państwa centralne, większość członków POW wstąpiła do Legionów Polskich.
W lipcu 1917 roku, po tzw. „kryzysie przysięgowym”, gdy legioniści zostali rozbrojeni i internowani, aresztowanych zostało
wiele osób z kierownictwa organizacji, w tym Komendant – Józef
Piłsudski. Pomimo trudności związanych z brakiem jednolitego
dowodzenia, POW przetrwało i przeszło do działań konspiracyjnych przeciw Niemcom i Austrii. Kierownictwo POW przejął płk.
Edward Rydz-Śmigły. W lipcu 1916 r. zgodnie z danymi Komendy
Naczelnej POW liczyła 5075 osób. Po ogłoszeniu Aktu 5 listopada
(1916) POW uznała w styczniu 1917 zwierzchnictwo Tymczasowej Rady Stanu, w skład której wszedł J. Piłsudski. Organizacja
liczyła wówczas 11292 członków: 36 oficerów, 46 podchorążych,
440 podoficerów, 10770 szeregowych
Szacuje się, że przez POW przewinęło się od 30 do 35 tys. ludzi. Miało to duże znaczenie dla tworzącego się w 1918 r. państwa polskiego. Szeregi wyszkolonych wojskowo członków POW
stanowiły w dużej mierze o sile tworzonego Wojska Polskiego.
W pierwszych latach niepodległości Polski byli peowiacy
walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, brali też udział w obronie
Lwowa przed Ukraińcami w 1919 roku oraz wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
Zagłębiając się w karty naszej lokalnej historii, odnajdujemy
również ślady działalności przodków - peowiaków na naszym
terenie. Ówcześni mieszkańcy Bogatego, Przasnysza, Bartnik,
Chorzel, Czernic Borowych, Golan, Dzierzgowa, Janowa, Jednorożca, Lipy, Baranowa i Mchowa, podobnie jak pozostała ludność regionu północnego Mazowsza, angażowali się w pomoc
powstańcom Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych zrywów
niepodległościowych. Na wieść o powołaniu przez Józefa Piłsudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej niezwłocznie zgłaszali
się do konspiracyjnej służby. Na terenie powiatu przasnyskiego
powstały sekcje liczące od ośmiu do ponad sześćdziesięciu żołnierzy. Prawdopodobny stan zorganizowania powiatu przasnyskiego wynosił około 300 żołnierzy POW.
Ci młodzi ludzie dokonywali świadomego wyboru. Wiedzieli,
że nikt ich w tej walce nie zastąpi, choć nikt im też nie gwarantował, że tego rodzaju czyn i poświęcenie przyniosą pożądany
efekt. Poszli, zostawiając rodziny, domy i gospodarstwa. Ich celem był czynny udział w destrukcyjnych działaniach wśród okupacyjnej administracji, policji, w wojsku, a także udaremnianie
Niemcom grabieży drewna z okolicznych lasów i jego wywózki
do Prus, jak również płodów rolnych z materiałem siewnym.
Bazując na autentycznych dokumentach dowiadujemy się, że
sekcje POW powiatu przasnyskiego były bardzo aktywne. Brały
udział w różnego rodzaju akcjach. Na przykład Sekcja z Lipy pod
dowództwem Aleksandra Gwiazdy miała na stanie 12 karabinów
i amunicję. Najpierw rozbrajano Niemców zamieszkujących okoliczne wioski, potem Nadleśnictwo Przejmy i Firmę Lander oraz
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innych Niemców z firm niemieckich w okolicy. Taką samą walkę prowadziła sekcja przasnyska pod dowództwem Kazimierza
Szrejtera - późniejszego kawalera Krzyża Virtuti Militari.
Bliźniacze akcje przeprowadzano również w miejscowościach takich jak: Przasnysz, Chorzele, Bogate, Bartniki, Janowo
itp. Akcje rozbrajania policji i wojska oraz urzędników niemieckich znacznie podnosiły morale zniewalanych Polaków, a także
tę wolność realnie przybliżały.
Na przykład Firma Lander zajmowała się wywozem drewna
z okolicznych lasów do Prus Wschodnich. W tym celu została
zbudowana przez Niemców kolej wąskotorowa na odcinku: Szla
Lipa, Karolewo, Jednorożec, Małowidz, Prusy Wschodnie. Od
4 września 1916 roku (przez całą dobę), Niemcy wywozili najlepsze drewno. Z dokumentów wynika, że sekcja z Lipy przejęła
3 parowozy z wagonami (dwa załadowane drewnem, a jeden
pusty). Częściowo rozebrano szyny i wywieziono do lasu. W miejscu torowiska wykopano doły, co uniemożliwiało szybką odbudowę szlaku kolejowego.
10 listopada POW-iacy dokonali całkowitego rozbrojenia
Niemców na naszym terenie, a wieczorem tego samego dnia
uczestniczyli w rozbrajaniu garnizonu niemieckiego w koszarach przasnyskich o sile ok. 300 żołnierzy oraz wyprowadzili ich
w szyku marszowym do granicy Prus za Chorzelami - ponad 35
km. POW-jacy z Chorzel dali początek Korpusowi Ochrony Pogranicza, tworząc okopy przed rzeką Orzyc i pełniąc w nich całodobową, skuteczną wartę mającą ochronić Miasto Chorzele i jego
mieszkańców przed wypadami odwetowymi żołnierzy niemieckich.
Żołnierze POW widząc zagrożenie ze strony bolszewickiej dla
dopiero co odzyskanej wolności na ochotnika wstępowali do
32. pułku piechoty w Ciechanowie oraz pułków ułańskich i brali
udział w wojnie polsko - bolszewickiej 1919 - 1920. Ich postawa
żołnierska była znacząca. Za swą ofiarność w POW otrzymywali
Medale Niepodległości, Krzyże POW i inne wyróżnienia. Z Wojny bolszewickiej trzech wróciło z Krzyżami Virtuti Militari i tyluż
z Krzyżami Walecznych.
Peowiacy byli świadkami i twórcami historii, przyczyniając się
tym samym do zachowania polskości oraz wiary w Polskę wolną
i niepodległą. Często za wierność tym ideałom zapłacili wysoką
cenę - nie tylko w czasie wojny, ale także w okresie powojennym.
To oni - Żołnierze Niepodległości, w okresie PRL-u, mieli być
skazani na zapomnienie. Mieli być wymazani z pamięci, bo sama
niepodległość, a także przypomnienie tej siły woli, siły charakteru, którą pokolenie to w walce o wolność wykazało – to wszystko
przeszkadzało władzy, która chciała Polski bezwolnej, biernej,
poddanej.
Tej pamięci nie udało się jednak zgasić. Inspirując się tą pamięcią , szukamy śladów Polski wielkiej, ambitnej, nieugiętej,
dzielnej – i odnajdujemy ją w tradycji czynu niepodległościowego, w symbolu, którym stał się Józef Piłsudski i jego żołnierze.
Z ich poświęcenia wyrosła duma II Rzeczpospolitej. Z tego poświęcenia pozostał etos żołnierza niepodległości.
Warto, byśmy wszyscy oddali cześć tym, którzy „ofiarowali”
swoje życie Ojczyźnie za wolność, tym którzy tej wolności często
nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją w naszej pamięci. Wszak Ich ideały, ziściły się w wolnej Polsce.
Agnieszka Matłoch, Zbigniew Kowalski
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95. rocznica Powstania Sejneńskiego
Relacja z ziemi sejneńskiej

95. lat temu, w nocy z 22 na 23 sierpnia 1919 POW rozpoczęła działania zbrojne dążące do opanowania Sejn, zajętych w sierpniu
1919 r. przez Litwinów, którzy kilkanaście dni wcześniej wycofali się z Suwałk. 23 sierpnia o godz. 3 rano rozpoczęło się powstanie.
O godz. 6 miasto zostało zdobyte przez Polaków. 26 sierpnia z rana Litwini odbili miasto, ale tylko na kilka godzin. Powstańcy zostali
wsparci przez 41. Suwalski Pułk Piechoty. Litwini natarli ponownie na Sejny 28 sierpnia, ale Polacy obronili miasto. Dotychczas ustalono, że w powstaniu zginęło 54 Polaków, w tym osoby cywilne. Według historyka prof. Wiesława Jana Wysockiego wola mieszkańców
przesądziła o tym, że te ziemie znalazły się w granicach Rzeczypospolitej. Powstanie Sejneńskie jest najważniejszym wydarzeniem
historycznym dla mieszkańców tego regionu.

U

roczystości 95. rocznicy rozpoczęły się w sobotę 23
sierpnia 2014 r. sesją historyczną przygotowaną przez
prof. dr hab. W. J. Wysockiego. Po sesji nastąpiła promocja opracowanego przez Sejneńskie Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami „Kalendarium Powstania Sejneńskiego” oraz
promocja książki J. Wojciechowicza „Formacje graniczne na
Sejneńszczyźnie”. Po południu na błoniach za Klasztorem Podominikańskim prezes naszego Koła Jarosław Wojciechowicz
przewodniczył odsłonięciu ufundowanych i wzniesionych
przez członków Koła Nr 14 im. Powstańców Sejneńskich ZŻWP
w Sejnach sześciu tablic pamiątkowych.
Pierwszą pamiątkową tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego odsłoniły członkinie naszego Oddziału Sejneńskiego ZPRP
- TPJP: Pani Elżbieta Ruszczewska i Pani Beata Dźwilewska.
Następnie wszyscy uczestnicy obecni byli przy otwarciu wystawy „Powstanie Sejneńskie” i wysłuchali recitalu Grzegorza
Kucharzewskiego. Sobotnie uroczystości zamknęła żołnierska
grochówka oraz pieśni patriotyczne śpiewane przy harcerskim ognisku.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się uformowaniem
pocztów sztandarowych oraz powitaniem zebranych gości,
wśród których m.in. obecni byli: parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody Podlaskiego,
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał
dywizji ZP RP Stanisław Wł. Śliwa wraz z przedstawicielami
Związku Piłsudczyków RP z Gdyni, Białej Piskiej i Sejn, rodziny
Powstańców Sejneńskich, samorządowcy, wybitne grono profesorskie, Bractwo Kurkowe, służby mundurowe, dyrektorzy
sejneńskich placówek, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i związków.

Tego dnia głównym akcentem uroczystości rocznicowych było
odsłonięcie usytuowanej na Miejskim Ratuszu tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aktu tego dokonali: Burmistrz Miasta Sejny J. St.
Kap. prof. dr hab. W.J. Wysocki, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał dywizji Związku Stanisław Wł. Śliwa,
Ksiądz Prałat Z. Bzdak oraz przedstawicielka Koła Piłsudczyków
w Sejnach E. Milewska.
Po odsłonięciu tablicy zgromadzeni wzięli udział w Mszy Św. celebrowanej w intencji Powstańców Sejneńskich, a następnie udali
się przed pomnik Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego. Oprócz okolicznościowych przemówień i podziękowań
miało tam miejsce wręczenie odznaczeń i medali, których dokonywali: Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wręczali Poseł
na Sejm RP Jarosław Zieliński i Burmistrz Miasta Sejny Jan Stanisław
Kap. Natomiast Krzyże Honorowe Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wręczał Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał dywizji Związku Stanisław Wł. Śliwa.
Wśród Pocztów sztandarowych uczestniczących w uroczystościach po raz pierwszy swoją obecność zaznaczył Historyczny
Sztandar Powstania Sejneńskiego, Sztandar Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach, Sztandar Zarządu
Krajowego ZPRP oraz Sztandar ZŻWP Koła nr 14 im. Powstańców
Sejneńskich. Dalszą częścią obchodów 95. Rocznicy Powstania
Sejneńskiego było złożenie przed pomnikiem Powstańców Sejneńskich wieńców i wiązanek kwiatów. W imieniu naszego oddziału
wiązankę kwiatów złożyli członkowie Związku: Jan Motuk, Pani Dorota Wysocka-żona prof. J.W. Wysockiego oraz Jarosław Jurkiewicz.
Na zakończenie uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu polskiego chóru żeńskiego „Mościszczanka”
z  Litwy.
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GDYNIA

• W Gdyni piłsudczycy uroczyście obchodzili święto Wojska
Polskiego i 94. Rocznicę Bitwy Warszawskiej przy pomniku
Józefa Piłsudskiego oraz na Skwerze Kościuszki przy Płycie
Marynarza

FOTOKRONIKA

• 100 - lecie wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej uroczyście obchodzono w Gdyni i Tczewie. Złożono kwiaty pod Pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, a w Tczewie odsłonięto obelisk z Tablicą Pamiątkową

• Spotkanie Noworoczne Związku Piłsudczyków Okręgu Pomorskiego w Gdyni
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• Tradycyjnie 11 listopada 2014 r. odbyła się w Gdyni Parada
Niepodległości, upamiętniającą 96. Rocznice Odzyskania
Niepodległości. W Paradzie udział wzięli Piłsudczycy z prezesem Zarządu Krajowego Stanisławem Władysławem Śliwą

• W dniach 4-5 października 2014 r. delegacja Okręgu Pomorskiego ZPRP wzięła udział w uroczystościach w Kocku i Woli
Gutowskiej

• W dniu 1.02. 2015 r. odbyły się uroczystości w Wielkim Klinczu oraz w Kościerzynie z okazji 95. Rocznicy wkroczenia 2. Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich na Pomorze i przyłączenia tych ziem do Polski
• Spotkanie Noworoczne Związku Piłsudczyków Okręgu Pomorskiego w Gdyni, odbyło
się w dniu 8 stycznia 2015 roku w IX Liceum
Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Gdyni. Podczas uroczystości
zostały nadane stopnie związkowe członkom związku: pułkownika zp - Edwardowi
Golańskiemu, stopień majora zp - Andrzejowi Andrzejewskiemu, Andrzejowi Rogackiemu i Stefanowi Sierakowskiemu, kapitana
zp - Michałowi Bijoch. Wyróżniono także:
Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP - Złotym Dariusza Łaszycę, Srebrnym Andrzeja Gogola, Sławomira Wiśniewskiego i Krzysztofa Jankowskiego. Za duży
wkład pracy na rzecz Związku Piłsudczyków
w Gdyni nagrodą rzeczową w postaci zestawu piśmiennego i biuletynu „Józef Piłsudski Honorowy Obywatel Gdyni" został
uhonorowany: Adam Labuhn, a nagrodami
książkowymi: Damian Szyniec i Oskar Kalina.
J.M.

• W dniu 9 listopada 2014 r. z okazji 96. Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości, odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, ufundowanej przez Związek Piłsudczyków RP, a usytuowanej na fasadzie kościoła w Kalhenbergu w Wiedniu.
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GDAŃSK
NOWE ODDZIAŁY ZPRP

W

dniu 24 stycznia 2015 roku
w Gdańsku
w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego przy Al. Gen, Hallera 16-18, został powołany
Związek Piłsudczyków
RP TPJP Okręg Gdański
w Gdańsku.
Szkoła ma tradycje przedwojenne, gdyż nosiła
imię Józefa Piłsudskiego.
W założycielskim
zebraniu wzięło udział 39
piłsudczyków.
Prezesem został mieszkaniec
Gdańska, członek Związku Piłsudczyków RP-TPJP
Okręgu
Pomorskiego
w Gdyni - Tadeusz Zbigniew Pluta.
Julian Aleksander
Michaś
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„TE RZEŹBY MAJĄ BYĆ DROGOWSKAZEM
WARTOŚCI DLA KAŻDEGO Z NAS”.

W

dniu 3 sierpnia 2014 roku, na skwerze obok kościoła parafialnego w Białej Piskiej, miała miejsce niecodzienna
uroczystość. Władze miejskie, z inicjatywy i przy współpracy członków Okręgu Mazurskiego Związku Piłsudczyków RP
TPJP, zorganizowały uroczystości poświęcone odsłonięciu rzeźb
trzech wielkich Polaków. Wszyscy oni zapisali się złotymi zgłoskami
w najnowszej historii Polski, wnosząc nieoceniony wkład w proces
odzyskania niepodległości przez nasz naród. Uroczystości zapoczątkowała msza święta w intencji Ojczyzny, po której uczczono
minutą ciszy pamięć ś.p. brygadiera Związku Leszka Bożydara Zycha. Następnie odsłonięto drewniane rzeźby trzech wielkich Polaków, wykonane przez rodzinę regionalnych artystów. Pierwszą
z nich, rzeźbę o.św. Jana Pawła II odsłonięto z okazji beatyfikacji
naszego rodaka. Drugą rzeźbę, postać ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odsłonięto z okazji 25 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzecią rzeźbę, postać Marszałka Józefa Piłsudskiego,
odsłonięto z okazji 100. rocznicy wymarszu Pierwszej Kadrowej.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta
z zastępcą Burmistrza Wojciechem Stępniakiem na czele, ks. bp
Diecezji Ełckiej Romualdem Kamińskim, członkowie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP wraz z Prezesem nadbrygadierem
Związku Stanisławem Śliwą oraz członkowie Związku Piłsudczyków RP TPJP z Okręgu Nadbużańskiego, Okręgu Mazurskiego oraz
oddziałów w Olecku i Sejnach. Uroczystościom towarzyszyły liczne
poczty sztandarowe organizacji patriotycznych, ułani 10. puł i 9.
psk z Białej Piskiej oraz okoliczni mieszkańcy. Po odsłonięciu rzeźb,
dokonano wręczenia aktów mianowania oraz odznaczeń honorowych Związku Piłsudczyków RP, które wręczał Prezes nadbrygadier
Związku Stanisław Śliwa. Uroczystości zakończono prezentacją
multimedialną poświęconą wielkim Polakom oraz odsłonięto wystawę pt. „Pro Memoria”.
Marek Marcińczyk

BIAŁA PISKA
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ROZEWIE
Z wizytą na ziemi kaszubskiej
/ reportaż własny /
Wyjazd na Pomorze kaszubskie wydawał się zachęcający. Stanowił wyzwanie na poznanie nowego regionu, ludzi, wydarzeń i spraw toczących się wokół nich. Zawsze odwiedzając nawet dobrze znane mi miejscowości jak: Wrocław czy Kraków,
przeżywałem niepowtarzalne chwile wzruszeń z racji poznawania czegoś nowego, odtwarzania przeżytych zdarzeń z innej
przestrzeni czasowej. Dziś, gnała mnie ciekawość zapoznania się z działalnością Okręgu Pólnocnego Związku Piłsudczyków
RP, uzyskania relacji z odsłonięcia Pomnika Józefa Piłsudskiego przed bramą koszar 43 bat. sap. 3 FO, radość z spotkania
z jego dowódcą kmdr. por. Kazimierzem Bagińskim oraz prezesem miejscowych piłsudczyków płk zw. Leszkiem Wiśniewskim.
Na kanwie tych spraw tkwiła we mnie mnie jeszcze jedna prywatna, osobista sprawa.
Nurtowało mnie przez lata wspomnienie mojej matki, która urodzona nad spokojną, leniwą rzeką Orzyc na Północnym
Mazowszu na złożoną w latach 70 –tych propozycję wspólnego wyjazdu nad Morze z uśmiechem odpowiedziała: Synu, po
co, a Ja Bałtyk znam, jeździłam tam na obozy Przysposobienia Wojskowego, organizowane w Rozewiu. Ona, z dalekiej ziemi
kurpiowskiej, co prawda urodzona na „majątku”, znała „świat”, objęta była szeroko rozumianym wychowaniem patriotyczno-obywatelskim II Rzeczypospolitej. Dziś mogłem w Rozewiu skonfrontować to nieoczekiwane, matczyne wyznanie.

T

oteż po rozgoszczeniu się w przytulnym Hotelu Okólski
położonym niedaleko jednostki wojskowej, na terenie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego Pojezierza Kaszubskiego po owocnych obradach ZG SPP i spożytym obiedzie, skorzystaliśmy z zaproszenia prezesa Północnego Okręgu Związku
Piłsudczyków RP, kol. płk zw. Leszka Wiśniewskiego, armatora
kilku statków do obejrzenia wybrzeża oraz klifu z umiejscowioną na nim Latarnią Morską od strony morza. Rejs okazał się
wyjątkowym. Po zwiedzeniu portu w Władysławowie, mieliśmy
okazję zapoznać się z procedura połowów dorszy na wędkę
i z bliska obejrzeć najbardziej wysunięty punkt Rzeczpospolitej
na Morzu Bałtyckim. Kolejnym punktem bogatego programu
pobytu w Rozewiu, a przygotowanego przez kierownika Klubu
por. mar. Tomasza Derferta było zwiedzenie kompleksu koszarowego 43. bat. sap., Sali Tradycji i gabinetu dowódcy, gdzie na
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ścianie czołowej pysznił się swoim majestatem, portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odbyła się skromna uroczystość złożenia wiązanki kwiatów pod obeliskiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego, usytuowanym przy 43. bat. sap., a odsłoniętym wspólnie z Okręgiem Północnym ZPRP, z okazji Dnia Sapera - uroczyście obchodzonego w dniu 29. 04. 2012 r. [SAPER
nr 2/38/2011, s. 8]. Dzięki życzliwości prezesa płk zw. Leszka
Wiśniewskiego, udało się również pozyskać bogate materiały
z historii obozów szkoleniowych dla członków Przysposobienia
Wojskowego, organizowanych w latach 1935-1939 r., okresu II
Rzeczypospolitej.
Powracałem do Warszawy pełen wrażeń z pobytu na
gościnnej ziemi kaszubskiej, pełen satysfakcji, iż poznałem wielu wspaniałych ludzi zmieniających zastana rze-

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
czywistość, realizujących się i wzbogacających tą piękna
krainę o nowe dokonania, radosny, iż udało mi się zebrać
materiały do szerszego opracowania odnośnie organizacji obozów szkoleniowych PW w okresie II Rzeczypospolitej. I dopiero teraz zrozumiałem słowa, które na początku
spotkania skierował do mnie prezes okręgu ZPRP kol. płk
zw. Leszek Wiśniewski. To nie my stworzyliśmy ruch piłsudczykowski na tej ziemi, koło nie powstało decyzją „góry”.
My tylko przejęliśmy i kontynuujemy bogate tradycje niepodległościowe jakie wytworzyła ta piękna, polska ziemia
kaszubska, tak jak i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, odsłonięty w 1936 r. a przechowywany w ukryciu przez
mieszkańców tej ziemi w latach zniewolenia.”
Uczestnik podróży Wiesław Leszek Ząbek

ZAKOPANE POMNIKI W ROZEWIU
W dniu 2 lipca 2010 r. na Osiedlu Wojskowym przy
43. Batalionie saperów 3 FO w Rozewiu odsłonięto
obelisk z tablicą upamiętniającą młodzieżowe obozy
Przysposobienia Wojskowego funkcjonujące na tej ziemi
w latach 1930-1939. W uroczystości wzięły udział władze
samorządowe i mieszkańcy Rozewia. Tablice odsłonił
dowódca Garnizonu kmdr por. Kazimierz Babiński,
zastępca burmistrza Władysławowa Jacek Świdziński,
a obelisk poświecił miejscowy proboszcz ks. Józef Łągwa.
Wspomniany Obelisk był ściśle związany z postumentem
Orła Białego usytuowanym na Osiedlu Wojskowym, jako
symbol Młodzieżowych Obozów PW z lat 1930- 1939.
Na obelisku zamontowano tablicę pamiątkowa na
której czytamy „Obelisk wykonany w 1932 r. przez drużynę
Legionu Młodych przebywającą na obozie Przysposobienia
Wojskowego, która działała na terenie Rozewia.”
Natomiast odrestaurowanie i odsłonięcie pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego to dzieło grupy zapaleńców:
Romana Kużela, Grzegorza Matuszczyka, Pawła Pika,
Andrzeja Lipińskiego, Marka Dzierżyńskiego, Dariusza
Lipińskiego. Pomnik, który został pierwotnie odsłonięty
15 sierpnia 1932 r. przeżył burzliwe dzieje. W latach wojny
łącznie z innym obeliskiem ze znakiem Orła Białego został
ukryty przez niemieckim i sowieckim okupantem na terenie
obecnego Osiedla Wojskowego w Rozewiu i pozostawał
w zapomnieniu. W czasie modernizacji miejscowej kotłowni,
podczas robienia wykopów natrafiono na dolną część
obelisku, a następnie odkopano popiersie Marszałka Józefa
Piłsudskiego i postument. Odzyskane popiersie przez 15 lat
przechowywał Bolesław Mucha, aż do chwili uroczystego
odsłonięcia Pomnika. Uroczystego Jego odsłonięcia
dokonano 29 kwietnia 2011 r., w ramach obchodów Święta
Sapera. W ceremonii odsłonięcia i poświecenia pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego wziął udział dowódca 43.
bat. sap. kmdr. por. Kazimierz Bagiński, burmistrz miasta
Władysławowo p. Grażyna Cera i proboszcz miejscowej
parafii ks. Józef Łęgwa.
Zdaniem mieszkańców osiedla wojskowego to
nie koniec wędrówki Pomnika Józefa Piłsudskiego.
W przyszłości planuje się odrestaurowanie obelisku
z byłego pomnika i przeniesienie Białego Orła na właściwy
pomnik, a na obelisku Legionu Młodych umiejscowienie
popiersia Józefa Piłsudskiego, znajdującego się obecnie
przy Jednostce Wojskowej. Czy jest w tym sens?
Wies-Lech

Obozy Przysposobienia Obronnego w latach 1930-1939

Z materiałów L.Wiśniewskiego
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KOSAKOWO
Odsłonięcie Gwiazd
w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie

W

sobotę 14 czerwca 2014 roku odbyła się XI Uroczystość
Odsłonięcia Tablic i Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Rewie. Wcześniej o godz. 16:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła się Sesja Naukowa poświęcona Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie.
Uroczystości w Alei w Rewie rozpoczęły się o godz. 18:00. Tytułem Zasłużony Człowiek Morza uhonorowani zostali: kapitan żeglugi wielkiej Kazimierz Jurkiewicz, kontradmirał Adam Mohuczy
oraz harcmistrz Henryk Wolniak. Tradycyjnie już, udział wzięli piłsudczycy z Gdyni, Kosakowa, Władysławowa, Warszawy i Szczecina
oraz przedstawiciele Zarządu Krajowego Związku Piłudczyków RP
TPJP na czele z prezesem nadbrygadierem Związku Stanisławem
Władysławem Śliwą.
Podczas uroczystości został nadane honorowe odznaczenia i podziękowania dla zasłużonych działaczy piłsudczykowskich.
J.M.
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W

dniu 3 sierpnia 2014 r. w Ciechanowie, w ramach
obchodów 100. Rocznicy Czynu Legionowego,
odbyły się uroczystości pożegnania grup udających się na tzw. „kadrówkę”. 33 razy, od zakończenia II wojny światowej z krakowskich Oleandrów, w dniu 6 sierpnia
wyruszył Marsz Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej Legionów
Polskich Józefa Piłsudskiego, a zakończył się 12 sierpnia
przed nowo odsłoniętym Pomnikiem Józefa Piłsudskiego
w Kielcach. Uroczystości w Ciechanowie rozpoczęły się
pod Pomnikiem Marszałka, gdzie po okolicznościowym
wystąpieniu prezesa Oddziału ZPRP płk zw. Jacka Stachiewicza i złożeniu wiązanki kwiatów, uczestnicy uroczystości
zwartą grupą przemaszerowali ulicami miasta do kościoła p.w. św. Józefa, gdzie została odprawiona msza św. za
uczestników walk Legionowych. Następnie uroczystości
przeniosły się pod tablicę pamiątkową poświęconą gen.
Kmicic-Skrzyńskiemu, m.in. dowódcy 11. pułku ułanów
Legionowych oraz Podlaskiej Brygady Kawalerii z którą we
wrześniu 1939 r. zakończył szlak bojowy pod Kockiem. Po
okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli władz
samorządowych, apelu poległych i złożeniu wiązanek
kwiatów nastąpiło uroczyste pożegnanie grup strzeleckich z Ciechanowa, Szczuczyna i Płońska, biorących udział
w „kadrówce”. Natomiast zupełną niespodzianką dla
uczestników uroczystości spożywających posiłek przygotowany przez pracowników Zespołu Szkół w Ciechanowie,
był spontanicznie zorganizowany koncert piosenek legionowych w wykonaniu grupy Strzelców oraz Piłsudczyków
ze Szczuczyna.
Wiesław Ząbek

CIECHANÓW
Warta honorowa Piłsudczyków przy
pomniku Marszałka Józefa
Piłsudskiego
w Ciechanowie

„Szczuczyniacy” z Piłsudczykami
z Ciechanowa
przy pomniku
gen. Kmicic –
Skrzyńskiego
w Ciechanowie

KRONIKA WYDARZEŃ
03 Sierpień - Ciechanów - W uroczystościach 100-lecia
Czynu Legionowego pod pomnikiem gen. bryg. Kmicic Skrzyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięły udział delegacje z: Warszawy, Pułtuska, Przasnysza,
Płońska i Szczuczyna
17 Sierpień - Sarnowa Góra - Rocznica Bitwy 1920.
Dzień Wojska Polskiego (poczet sztandarowy, warta
honorowa, asysta)
24 Sierpień – Arcelin - Rocznica Szarży 1920 r. pod Arcelinem (warta honorowa, udział w inscenizacji)
01 Wrzesień – Ciechanów - Rocznica Wybuchu II Wojny
Światowej (poczet sztandarowy, asysta)

Przy pomniku
ku czci gen.
Kmicic –
Skrzyńskiego
w Ciechanowie
przemawia dyr.
Zespołu Szkół
w Szczuczynie,
prezes ZPRP
w Szczuczynie
Anna Jagusz

17 Wrzesień – Ciechanów - Rocznica agresji sowieckiej
1939 r .(poczet sztandarowy, warta honorowa, asysta)
21 Wrzesień - Ostrołęka - Święto 5. Pułku Ułanów Zasławskich (poczet sztandarowy, asysta)
03 Październik - Ciechanów - Muzeum Szlachty Mazowieckiej – 95 urodziny Pana Jerzego Olszewskiego –
syna legionisty, członka Związku Piłsudczyków RP, Odznaczenie Złotym Krzyżem Honorowym ZPRP (poczet
sztandarowy, asysta)
płk zw. Jacek Stachiewicz

04 – 12 Sierpień - Kraków
– Kielce - Udział
w Marszu
Pierwszej Kompani Kadrowej
(poczet sztandarowy)
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WARSZAWA

Elementem towarzyszącym uroczystości była prezentacja inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbudowy ostatniego samochodu Marszałka Józefa
Piłsudskiego – Cadillac 355D, przedstawionego publicznie podczas
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2014 roku przez
Maksymiliana Sokół-Potockiego.

URODZINY MARSZAŁKA
5 grudnia br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej odbył
się uroczysty koncert okolicznościowy z okazji 147. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, zorganizowany
przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego i Związek Piłsudczyków RP – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego.

W

śród gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci Sił Zbrojnych
RP, a także kombatanci oraz młodzież. Na uroczystość
przybyli miedzy innymi przedstawiciele piłsudczyków:
- Stanisław Śliwa, Prezes Związku Piłsudczyków RP – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego,
- Wiesław Ząbek, Wiceprezes Związku Piłsudczyków RP – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego,
- płk Bolesław Siemiątkowski, Wiceprezes Stowarzyszenia
Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari,
- płk Stanisław Kalski, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń
Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
- Józef Zych - wiceprezes Związku Piłsudczyków RP - TPJP
oraz delegacje Okręgów i Oddziałów ZPRP z kraju.

Foto: Alina Nowacka
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Po prezentacji nastąpiła ceremonia wręczenia medali i wyróżnień przyznanych osobom zasłużonym przez: Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Związek Piłsudczyków
RP – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego oraz Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Szczególnym akcentem uroczystości było nadanie stopnia
gen. bryg. Związku O. prof. Eustachemu Rakoczemu, Orderu
Honorowego ZPRP bryg. Związku Bohdanowi Ronin-Walknowskiemu oraz Złotego Honorowego Krzyża Związku prezesowi
SSP płk. Tadeuszowi Dzikowskiemu.
Po części oficjalnej odbył się koncert galowy w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej z Warszawy pod batutą kapelmistrza mjr.
Artura Czereszewskiego. Jako soliści wystąpili Joanna Horodko
- sopran oraz Piotr Rafałko – tenor, a występ poprowadził Andrzej Krusiewicz.
WLZ
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Biogram
o. prof. gen. bryg. Związku
Bolesława Kazimierza Rakoczego
Urodził się 23 II 1943 w Budzyniu. Egzamin dojrzałości złożył w 1962 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży. Tego samego roku wstąpił do Zakonu Paulinów
w Częstochowie. Razem z białym habitem otrzymał
zakonne imię: Eustachy. Po studiach filozoficzno – teologicznych w Krakowie Na Skałce wyświęcony został na
kapłana 13 VI 1970 r.
Prof. nzw. dr hab. Eustachy Rakoczy ZP, doktor
honoris causa Instytutu Gospodarki Regionalnej i Ekonomiki w Kirowogradzie (Ukraina), doktor habilitowany
(PUNO – Londyn), doktor nauk humanistycznych (ATK
Warszawa, obecnie: Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego), mgr teologii (ATK, obecnie: UKSW).
Pozycje zwarte: Jasnogórska „Mensa Mariana”
(1985), „Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej w XIX
wieku” (1986), „Mensa Mariana” (1989), „Jasnogórska
Hetmanka” (1989), „Znak Ojczyzny” (2001 – wydanie
pierwsze; wydanie drugie poszerzone - 2011) oraz szereg
artykułów.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej, Medalem „Pro Memoria”.
Nagrodzony przeszło 50. odznakami żołnierskiego
uznania i wdzięczności. Na VIII Targach Książki Historycznej w 1999 r. wyróżniony Nagrodą Złotego Pióra (za
pracę „Jasnogórska Hetmanka”). W 2000 r. uzyskał tytuł
„Wybitnego Wielkopolanina”. Dnia 14 VIII 2007 r. decyzją
Ministra Obrony Narodowej w uznaniu wybitnych zasług
odznaczony Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego
– Nr 3.
Autor znany w środowiskach kombatanckich jako
Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości.
Był sekretarzem generalnym Zakonu Paulinów,
przeorem klasztoru paulinów w Leśnej Podlaskiej.
Przez sześć lat prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, a następnie rektor.
W roku 2012 został Honorowym Obywatelem
Miasta Chodzieży, Konfratrem Krakowskiego Bractwa Kurkowego, laureatem nagrody im. Karola
Miarki i wyróżniony przez Prezydenta Częstochowy
statuetką - „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”.
Obecnie posługuje duszpastersko w Sanktuarium Jasnogórskim i każdego miesiąca podczas
żołnierskiego Apelu Jasnogórskiego modlitwą swoją ogarnia weteranów Wojska Polskiego.
W dniu 5.12.2014 r. Zarząd Krajowy ZPRP za wybitne zasługi dla Związku Piłsudczyków RP mianował go na gen. bryg. Związku.

Foto: Alina Nowacka
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WYSZKÓW
UROCZYSTOŚCI W WYSZKOWIE
/REPORTAŻ Z ZIEMI NADBURZAŃSKIEJ /

Z niekłamaną radością przyjęliśmy zaproszenie prezesa
Okręgu Nadbużańskiego ZPRP w Wyszkowie na uroczystości
poświęcone śp. rotmistrzowi Józefowi Najnertowi, bohatera
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., członka kadry jeździeckiej
WP, żołnierza września 1939 r., zamordowanego w Charkowie
w 1940 r. Tym bardziej, iż tradycyjnie, tego typu spotkania
patriotyczno – niepodległościowe były bardzo dobrze
i profesjonalnie przygotowane. W tym regionie jak w soczewce
odbijała się stara prawda, że „tyko zbiorowy wysiłek przynosi
efekty”. Zespolone działanie: szkoły, władz samorządowych
i kościoła katolickiego zawsze daje pozytywny wynik.

U

roczystości odsłonięcia tablicy poświęconej rotmistrzowi
Józefowi Najnertowi zorganizowane przez Zespół
Szkół w Wyszkowie [dyr. Zbigniew Szczerba] przy
współudziale piłsudczyków z Wyszkowa [prezes Konrad Wróbel],
oraz władz samorządowych Wyszkowa [burmistrz Grzegorz
Nowosielski] zgromadziły liczne grono kombatantów, żołnierzy
WP, piłsudczyków, młodzież szkolną i społeczeństwo ziemi
wyszkowskiej. Wartę honorową przy obelisku wystawili:
• Ułani 1 pułku ułanów Krechowieckich, w którym służył rotm.
Najnert;
• Ułani 5. pułku ułanów Zasławskich z Ostrołęki;
• Związek Harcerstwa Polskiego;
• Zespół Szkół w Wyszkowie;
• Klasa mundurowa Bezpieczeństwa publicznego z Zespołu Szkół
nr 2 „Kopernik” w Wyszkowie.
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, m.in.:
• ZPRP Okręgu Nadbużańskiego;
• Światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak”
w Wyszkowie;
• Zespołu Szkół nr 2 „Kopernik”;
• Gimnazjum nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie;
• Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Wyszkowie.
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Po powitaniu uczestników uroczystości przez dyrektora
Zespołu Szkół w Wyszkowie p. Zbigniewa Szczerbę
i przedstawieniu przez prezesa Okręgu Nadbużańskiego
ZPRP p. płk zw. Konrada Wróbla sylwetki rotmistrza Józefa
Najnerta nastąpił akt odsłonięcia i poświęcenia Tablicy. Aktu
tego dokonali:
• Donat Najnert – bratanek Józefa Najnerta
• Płk zw. Konrad Wróbel – prezes Okręgu ZPRP w Wyszkowie
[fundator tablicy]
• Grzegorz Nowosielski – burmistrz Wyszkowa
• Zbigniew Szczerba – dyrektor Zespołu Szkół,
a obelisk poświęcił: ks. kapelan mjr zw. Paweł Stachecki
w asyście ks. kanonika Kazimierza Wądołowskiego i ks
Szymona Kurpiewskiego z miejscowej parafii. Wzruszające
było odczytane przesłanie zawarte w liście Matyldy Mikulin
– córki Józefa Najnerta – skierowane do organizatorów
i uczestników uroczystości. Następnie głos zabrali: Burmistrz
Wyszkowa – p. Grzegorz Nowosielski; wicestarosta powiatu
Wyszkowskiego – p. Zdzisław Bocian oraz Donat Najnertbratanek
rotmistrza. Po złożeniu wieńców i wiązanek
kwiatów wiele radości i wzruszeń uczestnikom uroczystości
dostarczył montaż słowno-muzyczny przygotowany przez
nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Wyszkowie. Natomiast
okolicznościowe upominki i dyplomy dla organizatorów
uroczystości i lokalnych działaczy wręczył wiceprezes Zarządu
Krajowego, nadbrygadier Wiesław Leszek Ząbek, w asyście
płk zw. Konrada Wróbla. Zabierając głos wiceprezes Zarządu
Krajowego ZPRP przekazał uczestnikom spotkania serdeczne
pozdrowienia, pogratulował wyróżnionym i złożył życzenia
dalszych sukcesów w działalności społecznej. Szczególnie
ciepło odniósł się do uczniów przygotowujących spektakl
słowno-muzyczny, podkreślając wysoki poziom widowiska ,
dziękując za ucztę duchową i przeżyte wzruszenie. Wspólne
zdjęcie z młodymi aktorami zakończyło część oficjalną
uroczystości. Kolejne imprezy odbyły się na terenie boiska
szkolnego, gdzie m.in. odbył się pokaz ujeżdżania, woltyżerki,
a następnie zawody kawaleryjskie „ O szablę Rotmistrza Józefa
Najnerta” i zawody hipiczne w skokach „O puchar Dyrektora
Zespołu Szkół w Wyszkowie”.
Wiesław Leszek Ząbek

Udział w obchodach święta szkoły w Zespole Szkół w Wyszkowie

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać rtm. Józefa Najnerta – wyszkowianina, kawalerzysty, Żołnierza Legionu Puławskiego oraz
I Korpusu Wschodniego, uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, znakomitego jeźdźca, zwycięzcę konkursów hipicznych. W drugiej części uroczystości odbyły się zawody kawaleryjskie „O szablę rtm. Józefa Najnerta” i zawody hippiczne w skokach „O puchar dyrektora
Zespołu Szkół w Wyszkowie”

Współorganizacja miejskich obchodów Święta Niepodległości
i III Biegu Niepodległości

Spotkanie opłatkowe

Udział w uroczystości poświęconej działalności AK w powiecie bielskim
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PRZASNYSZ
UROCZYSTOŚCI W PRZASNYSZU

W

/reportaż z ziemi kurpiowskiej/

dniu 25 października 2014 r. na zaproszenie władz samorządowych Przasnysza uczestniczyliśmy [Wiceprezesi Zarządu Krajowego: nadbrygadier zw. Wiesław
Leszek Ząbek i brygadier zw. Józef Zysk] w odsłonięciu Pomników ku czci żołnierzy POW regionu Północnego Mazowsza
w Jednorożcu i Lipie.
Uroczystość odsłonięcia obelisku w miejscowości Jednorożec poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym celebrowana przez biskupa diecezji łomżyńskiej. Patriotyczną homilię
wygłosił ks. Biskup Tadeusz Bronakowski [fragmenty homilii
obok]. Aktu odsłonięcia obelisku dokonały miejscowe władze,
po czym młodzież szkolna – pomimo zimnego wiatru- przedstawiła montaż słowno –muzyczny. Apel poległych i złożenie
wiązanek kwiatów zakończyły uroczystość.
Szkoda że organizatorzy nie zadbali o frekwencję na mszy
św. [pomimo przyjazdu biskupa], ani przy odsłonięciu obelisku.
Zdziwienie budził fakt, iż nawet występ szkolny nie zainteresował szerzej rodziców. Czyżby zimny wiatr wszystkich zmroził.
Na pewno prowadzących uroczystość pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, którzy szeroko witali miejscowych notabli:
wójta, sekretarza i skarbnika gminnego, a na kolejnej uroczystości w Lipie, miejscowego sołtysa, zapominając o zaproszonych Honorowych Gościach: burmistrzu Przasnysza, dowódcy
Garnizonu Przasnysz, [który skierował na zabezpieczenie uroczystości kompanię honorową] nie mówiąc o wiceprezesach
Zarządu Krajowego ZPRP. Dobrze, że na wspólnym obiedzie
w Lipie zaistniała wymuszona okazja do przedstawienia się
i złożenia stosownych pozdrowień oraz życzeń od Zarządu Krajowego ZPRP z czego również skorzystała dzieląca nasz los radna województwa mazowieckiego p. Wiesława Krawczyk.
Wiesław Ząbek

18

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
Fragmenty Homilli
ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego Łomża
Gromadzimy się w Jednorożcu, na ziemi tak bardzo
doświadczonej pożogą pierwszej wojny światowej. Gromadzimy się w miejscu, które pamięta tragizm walk o polską
niepodległość.
Na dwa tygodnie przed świętem niepodległości narodowej wspominamy żołnierzy walczących o niepodległość,
w tym członków Polskiej Organizacji Wojskowej, która powstała sto lat temu, a której pierwszym komendantem był
ojciec polskiej niepodległości Józef Piłsudski.
Oddajemy hołd tym, którzy sto lat temu walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Dzięki ich ofierze i bohaterskiej
postawie, ale też dzięki mądrości, planowaniu i przemyślanym działaniom wielu środowisk odzyskaliśmy 96 lat temu
niepodległość.
Wszystkie te działania bohaterów sprzed lat wynikały
z miłości ojczyzny. Św. Jan Paweł II mówił: „Miłość Ojczyzny
łączy nas ponad wszelkie różnice. Jest prawem ludzkiego
serca. Jest miarą ludzkiej szlachetności”. Powtórzmy te
słowa: miłość ojczyzny łączy nas ponad wszelkie różnice.
Ponad wszelkie podziały. Jesteśmy Polakami, a więc dziećmi jednego narodu. To włączenie w narodową wspólnotę
można porównać jedynie do więzi rodzinnych. W rodzinie
dzieci są różne, mają różne charaktery, wybierają różne
drogi życiowe, ale gdy przyjeżdżają na święta, gdy zasiadają do wspólnego stołu lub spotykają się na grobach dziadków, to gasną wszystkie spory. (...)
Polskie dziedzictwo to szacunek do Bożych darów. To
piękna przyroda, wśród której wzrastają kolejne pokolenia
Polaków. To nasz charakter narodowy. To honor i męstwo,
które kształtowały się w latach walki o niepodległość. To
pracowitość i rzetelność, wyniesione z tradycji rolniczych
rodzin. To uczciwość i sprawiedliwość społeczna, które pozwoliły obalić zbrodniczy komunizm. To wierność tradycji
i szacunek do wartości przodków. To wszystko stanowi
życiodajną glebę z której wyrastamy, dzięki której żyjemy
i rozwijamy się jako dojrzali ludzie. (...)
Podczas tych pięknych uroczystości w Jednorożcu i Lipie wspominamy tych, którzy przyczynili się do odzyskania
przez Polskę niepodległości. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do wzniesienia pomników i organizacji dzisiejszego spotkania. Dziękuję przedstawicielom Związku
Piłsudczyków RP oraz Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego z oddziału Ziemi Przasnyskiej.
Wasze zaangażowanie przypomina nam, że dzisiaj to
my jesteśmy szafarzami i obrońcami polskiej wolności.
Dlatego potrzeba zjednoczenia serc i sumień we wspólnym
wysiłku walki z tym, co niszczy i osłabia naród, co zagraża
pomyślnemu rozwojowi naszej ojczyzny. Ten cud może się
dokonać tylko wtedy, gdy będziemy wierni Bogu, gdy pozwolimy się prowadzić Chrystusowi. Tylko naród zjednoczony wokół wartości chrześcijańskich może osiągać wielkie cele. Tylko naród, który żyje w prawdzie, który o prawdę
zabiega i prawdy chroni, może odważnie stawiać czoła nowym wyzwaniom. Pamiętajmy o tym, gdy oddajemy hołd
bohaterom polskiej niepodległości. Ale pamiętajmy o tym
każdego dnia, bo każdego dnia toczy się walka o wolną,
niepodległą, szczęśliwą Polskę. (...) Amen.
Red.
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GDYNIA - KOSAKOWO
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego
odbytego w Kosakowie w dniu 31 stycznia 2015 r.
Posiedzenie Członków Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP - TPJP otworzył prezes Związku Stanisław Władysław
Śliwa dziękując zebranym za przybycie. Następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych w ostatnim okresie czasu byłych
prezesów oddziałów Związku kol: Leszka Zycha i Romualda Mirosławskiego oraz opiekunkę Związku śp. p. Jadwigę Piłsudską –
Jaraczewską. Następnie zaproponował przyjęcie następującego porządku posiedzenia:
1. Informacja Prezesa o działalności Związku Piłsudczyków RP
w 2014 r.
2. Przyjęcie wniosków do planu Zarządu Krajowego na rok 2015.
3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
4. Przyjęcie uchwał:
• O powołaniu nowych okręgów i oddziałów Związku;
• O powołaniu Zespołu Rekonstrukcyjnego Związku na czele
którego stoi Rada Brygadierów;
• O akceptacji ustaleń Rady Brygadierów podjętych na
posiedzeniu w dniu 30.01.2015 r. na pokładzie ORP
„Błyskawica” m.in.:
- o nadawaniu stopni związkowych i noszenia mundurowania
- likwidację stopnia Marszałek Związku
- przyjęcia stopnia Generał Związku przypisanego do
stanowiska Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP.
W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Zarządu [na 13
będących na ewidencji] oraz 4 zaproszonych gości [w tym: przew.
GKR, przew. GSK].
Tym samym posiedzenie Zarządu było prawomocne.
Zaproponowany porządek posiedzenia został przegłosowany
i przyjęty jednomyślnie.

Ad.1. Informacje o działalności Związku w 2014 r. przedstawił kol.
Stanisław Władysław Śliwa. Podkreślił dalszy prężny rozwój Związku,
którego wymiernym dowodem są nowo powstające oddziały
i okręgi, m.in.: Gdańsku. Wrocławiu, Sycowie, Nowe Warpno.
Trwają prace przy odtworzeni oddziału w Poznaniu i Radomiu,
powołaniu nowych struktur w Kaliszu, Białobrzegach, Zambrowie
i Ostrowi Maz. Największe osiągnięcia to ufundowanie i odsłonięcie
Tablicy Epitafijnej Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kahlenbergu
w Wiedniu, w dniu 9. 11.2014 r. i planowane odsłonięcie obelisku
z popiersiem Marszałka w Brukseli w 95. rocznicę zwycięskiej
wojny w 1920 r., która ocaliła Europę przed bolszewickim
zalewem. Z innych osiągnięć to udział naszych piłsudczyków
w licznych uroczystościach państwowych i lokalnych z okazji Świat
Narodowych, a prezentowane w PIŁSUDCZYK. Tym bardziej, iż był
to rok szczególnych rocznic: 150. rocznicy zakończenia Powstania
Styczniowego; 100. lecie powołania POW i Legionów Polskich oraz
wymarszu 1. kompanii kadrowej Józefa Piłsudskiego.
Ad.2. kol. Wiesław Leszek Ząbek w swoim wystąpieniu przedstawił
ustalenia podjęte na posiedzeniu Rady Brygadierów z dnia 30
stycznia 2015 r. i projekty uchwał w tym zakresie. Zapoznał
uczestników posiedzenia z Projektem planu działania ZPRP – TPJP
na 2015 rok, który ostatecznie będzie zatwierdzony po spotkaniu
z prezesami terenowych struktur Związku w m. lutym 2015 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP w Kosakowie
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Omówił także problemy związane z edycją i dystrybucją pisma
„Piłsudczyk”, jego istotną rolę: w konsolidowaniu Stowarzyszenia;
transformacji informacji o pracy terenowych kół Związku;
propagowaniu
idei
piłsudczykowskiej
w społeczeństwie
oraz upamiętnianiu dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Niedopuszczalnym jest, że niektóre koła odmawiają przyjęcia
pisma co jest wymogiem statutowym. Krytycznie ocenił
sprawozdawczość merytoryczną i finansową terenowych kół
Związku. Nie przestrzegana jest terminowość składania tych
sprawozdań, a jest to też materiał do prezentowania go w naszym
piśmie
Ad. 3. W żywej dyskusji omówiono w/w problemy.
Ad. 4. Podjęto następujące uchwały:
- Uchwałę nr 1/2015. Zarząd Krajowy akceptuje powołanie Zespołu
Rekonstrukcyjnego Związku, którym kieruje Rada Brygadierów.
Zespół działa według Regulaminu wewnętrznego w sprawie
nadawania stopni wojskowych i noszenia umundurowania.
- Uchwałę nr 2/2015. Zarząd Krajowy akceptuje wszystkie
ustalenia Rady Brygadierów z posiedzenia z dnia 30 stycznia
2015 r. na pokładzie ORP „Błyskawica” w Gdyni.
- Uchwałę nr 3/2015. Zarząd Krajowy odwołuje byłego prezesa
Kapituły Orderu Honorowego Związku Piłsudczyków RP
i powołuje na tą funkcję Stanisława Władysława Śliwę.
- Uchwałę nr 4/2015. Zarząd Krajowy ustala nową odznakę
organizacyjną Honorowy Piłsudczyk.
- Uchwałę nr 5/2015. Zarząd Krajowy na wniosek Kanclerza
Honorowego Krzyża „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP”
uzupełnia skład Kapituły o następujących kolegów: - kol. Tomasz
Bogucki, kol. Andrzej Spirydowicz, kol. Tomasz Madej.
- Uchwałę nr 6/2015. Zarząd Krajowy powołuje nowe terenowe
struktury Związku:
• Okręg Dolnośląski w Sycowie.
• Okręg Gdański.
• Oddział Wrocław.
• Oddział Nowe Warpno.
- Uchwałę nr 7/2015. Zarząd Krajowy akceptuje „Plan działania
Związku Piłsudczyków RP na 2015 rok”.
- Uchwałę nr 8/2015. Zarząd Krajowy ustala przeprowadzenie XI
Kongresu Delegatów ZPRP w dniu 12 września 2015 r. w Gdyni.
Szczegóły organizacyjne dotyczące wyboru delegatów na
Kongres zostaną przekazane terenowym strukturom Związku na
spotkaniu dnia 19 lutego 2015 r. w CBW w Warszawie.
Za zgodność:
Wiesław Leszek Ząbek
Wiceprezes ZPRP-TPJP

Naczelny Kapelan Związku Piłsudczyków RP
Ks. infułat dr gen. bryg. Związku Marian Próchniak
Urodził się 25.10.1938 r. w Chrząchowie na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu LO im.
Adama Czartoryskiego w Puławach w 1956 r. wstępuje do Seminarium Duchownego
w Olsztynie. Wyświęcony w 1963 r. przez Biskupa Ordynariusza Tomasza Wilczyńskiego, w latach 1963-1968 pełni posługę kapłańską jako wikariusz w parafiach: Lidzbark
Warm., Stare Juchy, Iława. W 1968 r. rozpoczął studia na Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie uzyskując doktorat prawa kościelnego i cywilnego. Jednocześnie wyznaczony został kapelanem WP. Pełnił funkcję proboszcza w Garnizonach Wojskowych
m.in.: Przemyśl, Gliwice, Bydgoszcz, Gdynia. Był Dziekanem Marynarki Wojennej RP.
Pełnomocnik Biskupa Polowego WP gen. dyw. Leszka Sławoja Głódzia i gen. broni ks.
bp. prof. Tadeusza Płoskiego d.s. Kombatantów i Weteranów na Polskę Północną. Odznaczony KKOOP i KOOOP. Od stycznia 2013 r. gen. bryg. Związku Piłsudczyków RP,
a od 8 listopada 2014 r. Naczelny Kapelan ZPRP-TPJP.
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LIDZBARK WARMIŃSKI
UROCZYSTOŚCI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

W

sobotę 26 lipca 2014 r. Izba Pamięci Marszałka
Józefa Piłsudskiego stała się miejsce patriotycznej
uroczystości poświęconej obchodom 100. rocznicy
powstania Legionów Polskich i wymarszu 1. Kompanii
Kadrowej Józefa Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów do
Kielc. Organizatorem uroczystości był kustosz Izby, a zarazem
prezes Okręgu Związku Piłsudczyków RP brygadier zw. Józef
Zysk. Na uroczystość przybyli przedstawiciele terenowych
struktur Związku z całej Polski z prezesem Zarządu Krajowego
nadbrygadierem zw. Stanisławem Władysławem Śliwą
oraz Honorowi Goście, m.in.: zca dowódcy 16. Pomorskiej
Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Marek Sokołowski; szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Olsztyna płk dyp.
Andrzej Szczołek; burmistrz Lidzbarka Warm. p. Artur Wajs;
wójt Gminy Lidzbark p. Artur Jankowski. Mszę polową odprawił
ks. Infułat brygadier zw. dr Marian Próchniak. Upamiętnieniem
setnej rocznicy wymarszu 1. Kompani Kadrowej było uroczyste
posadzenie Dębu Pamięci Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego oraz odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Epitafijnej
informującej o tym wydarzeniu. Poświęcono również rzeźbę
Orła Legionowego podarowaną przez Wójta Gminy. W czasie
uroczystości prezes Zarządu Krajowego ZPRP nadbrygadier
Stanisław W. Śliwa wręczył legitymacje dla nowych członków,
a szczególnie zasłużonym członkom Złote Krzyże Honorowe
Związku Piłsudczyków RP oraz Medale XXV – lecia Związku.
Obchody uświetnił występ „Zespołu Pieśni i Tańca Ignalin”.

Obchody 100-tnej Rocznicy wymarszu 1. kompanii kadrowej.
Rogóż 26.07.2014 r.

Red.

Izba Pamięci Marszałka J.Piłsudskiego
w Rogóżu. Prezes Związku Stanisław
Śliwa podczas sadzenia Dębu Pamięci
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Obchody 100-tnej Rocznicy Wymarszu 1. Kompanii Kadrowej w Izbie Pamięci Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Rogórzu 26. lipca 2014 r.
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PERPETUUM REI MEMORIAM
Nasz Marszałek, nasz Piłsudski
On ponosił ciężkie skutki,
Bowiem w walce niezrównany
Dla Ojczyzny ukochanej.
Korupcją się zawsze wstydził
Więc nie jeden z niego szydził
I był różnie postrzegany
Ten Mąż, Dziadek ukochany.
Dużo czasu upłynęło
By zaszczytne Jego dzieło
Przywrócone znów do łask
Zalśnił z nich potężny blask.
Tak jak serce Jego biło
Zanim okrył je mogiłą
Razem z Matką, tam na Rossie
Za złocistą Wilna bramą –
		
tuż przy szosie.
Dziś wie o tym Polska cała
Gloria Victis Mu została
Po wsze czasy na Wawelu
Za trud, dla milionów wielu.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu z wizytą w Izbie Pamięci

Anna Martowicz
emerytowana nauczycielka

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie. Uroczystość Święta Niepodległości 12.11.2014 r.
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KRAŚNIK

D

KRONIKA WYDARZEŃ

ziałalność Okręgu - podobnie jak w latach poprzednich dotyczyła uczestnictwa jego członków w obchodach Świat państwowych oraz różnych uroczystościach rocznicowych i patriotycznych organizowanych
na terenie miasta Kraśnik i w regionie. I tak:
• 5 sierpnia delegacja Oddziału w mundurach wzięła udział
w obchodach 100 rocznicy wymarszu 1. Kompanii Kadrowej
Józefa Piłsudskiego w Oleandrach w Krakowie. Następnie
pochód uczestników uroczystości przeszedł ulicami miasta
do Katedry Wawelskiej, gdzie uroczystą Mszę św. celebrował
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Natomiast przed sarkofagiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego delegacja piłsudczyków
z prezesem Zarządu Krajowego nadbrygadierem zw.
Stanisławem W. Śliwą złożyła kwiaty.
• 9 sierpnia liczna delegacja Okręgu w mundurach wzięła
udział w Ogólnopolskim Zjeździe Rodzin i Przyjaciół
Legionów w Kielcach, pod Honorowy Patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej p. Bronisława Komorowskiego.
Szczególnym wydarzenie był fakt spotkania z Dyrektorem
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku p. Krzysztofem
Jaraczewskim.
• 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, podobnie jak rocznica
wybuchu II wojny światowej oraz agresji sowieckiej na RP,
tj. 1 i 17 września jest szczególnie uroczyście obchodzone
w Kraśniku, gdzie prezes okręgu pełni funkcję mistrza
ceremonii i dowódcy pocztów sztandarowych.
• 17 września – w rocznicę agresji Związku Radzieckiego na
Polskę, w odprawionej w tej intencji mszy św. wzięła udział
grupa mundurowa Okręgu z pocztem sztandarowym, a na
miejscowym cmentarzu przed Krzyżem Ofiar Katynia odbył
się Apel Poległych, który odczytał prezes Oddziału brygadier
zw. Jerzy Cichocki.

• 31 sierpnia 20 osobowa delegacja Okręgu w mundurach wzięła
udział w obchodach 94. Rocznicy bitwy Kawalerii Polskiej z Armią
Konną marszałka Budionnego w wojnie polsko-bolszewickiej
1920 r. W trakcie uroczystości odbyła się msza polowa na polu
bitwy w Wolicy Śniatyckiej z udziałem władz samorządowych
woj. Lubelskiego i pow. zamojskiego, asysty i orkiestry
wojskowej z Garnizonu Zamość, pocztów sztandarowych oraz
delegacji Związku Piłsudczyków RP z całej Polski. Po występach
artystycznych kilku zespołów folklorystycznych i młodzieżowych
na rozległych błoniach odbyła się rekonstrukcja bitwy pod
Komarowem, w której wzięło udział ponad 100 kawalerzystów
i ułanów Grup Rekonstrukcyjnych z całego kraju.

• 9 listopada w Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu w Wiedniu odsłonięto Tablicę ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W uroczystościach wraz z innymi delegacjami Związku Piłsudczyków RP, uczestniczyła nasza delegacja w mundurach.
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• W dniach 4-5 października w Woli Gułowskiej i Kocku
w ramach obchodów ostatniej bitwy Wojska Polskiego
w 1939 r. Samodzielnej Grupy Operacyjnej [SGO} „Polesie”
gen. Franciszka Kleeberga na istniejący w Helenowie
Pomniku Poległych Żołnierzy odsłonięto Tablicę Epitafijną,
którą ufundował i wykonał członek naszego Okręgu ppłk zw.
Roman Surdacki.

• W dniach 20 października – 5 listopada został przez Okręg
zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny pod
hasłem „Mój Piłsudski”. Konkurs pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Miasta obejmował uczniów szkół podstawowych
Kraśnika. Cieszył się dużą popularnością, gdyż wpłynęło 66
prac.
• 11 listopada liczna delegacja Okręgu z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Po mszy św. tradycyjnie – jak co roku - nastąpił
przemarsz mieszkańców Kraśnika ulicami miasta, gdzie składano wiązanki kwiatów pod Pomnikami Pamięci Narodowej.
Natomiast główne uroczystości odbyły się po pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wciągnięciu Flagi Państwowej na maszt, odegraniu Hymnu Państwowego i okolicznościowych wystąpieniach włodarzy miasta, ponad 50
delegacji złożyło wieńce i wiązanki kwiatów. W tym też dniu
delegacja Okręgu ze sztandarem wzięła udział w uroczystych
obchodach 80 – lecia nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Strzyżewicach k/Kraśnika imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. [11.11.1934].

• 21 listopada delegacja okręgu wraz z pocztem sztandarowym
wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych Jadwigi
Piłsudskiej – Jaraczewskiej na Starych Powązkach
w Warszawie.

• W dniu 11 października w Kraśniku na miejscowym cmentarzu
odbyła się ceremonia pogrzebowa długoletniego prezesa
Oddziału nadbrygadiera zw. Romualda Mirosławskiego
zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Zmarłego w imieniu
ZPRP pożegnał brygadier zw. Jerzy Cichocki, a w imieniu ZK
ZPRP pk zw. Tomasz Madej.

• 5 grudnia 20. osobowa delegacja wzięła udział w obchodach
147. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowana przez Związek Piłsudczyków RP w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Podobnie jak w latach poprzednich kontynuujemy i zacieśniamy współpracę z innymi organizacjami kombatanckimi
i społecznymi działającymi na naszym terenie, a szczególnie
z Publicznym Gimnazjum nr 1 i nr 2, Zespołem Szkół nr 2, Szkołą Podstawową nr 3 oraz Liceum im. Mikołaja Reja w Kraśniku.
Prezes Zarządu Okręgu ZPRP
Brygadier Związku mgr Jerzy Cichocki

25

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

PUŁTUSK

FOTOKRONIKA

Uroczystości pod pomnikiem straconych żołnierzy A.K. i NSZ 17.12.2014 r.

Udział w pogrzebie córki Marszałka śp. Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej 21.11.2014 r. w Warszawie

26

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

SEJNY
Uroczyste obchody 94. Rocznicy
Bitwy Niemeńskiej
W sobotę 27 września 2014 r. odbyły się uroczyste obchody 94. Rocznicy Bitwy Niemeńskiej.

Z

aproszeni goście i mieszkańcy Sejneńszczyzny licznie
wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy, która
na stałe wpisała się w kalendarz świąt patriotycznych
w Berżnikach. Obchody rozpoczęły się Mszą Polową na cmentarzu parafialnym, którą celebrował ksiądz proboszcz parafii
Berżniki Władysław Napiórkowski i ksiądz proboszcz parafii
Krasnopol Józef Majewski. Msza odprawiona została w intencji poległych w Bitwie Niemeńskiej, a także w intencji ośmiu
żołnierzy ze Strażnicy KOP 24. Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” zamordowanych 24 września 1939 roku przez
armię sowiecką. Jak co roku w uroczystościach udział brały
poczty sztandarowe, klasa mundurowa ZSO w Sejnach, Koło
Sybiraków w Sejnach, Sejneński Oddział Związku Piłsudczyków
RP, władze samorządowe i wielu mieszkańców Sejn i okolic. Po
liturgii obecni na uroczystości złożyli wiązanki pod pomnikiem
Bitwy Niemeńskiej znajdującej się na parafialnym cmentarzu
w Berżnikach. W imieniu Związku Piłsudczyków Oddział w Sejnach kwiaty składali: Beata Dźwilewska, Andrzej Mocarski i Jarosław Jurkiewicz.
Po mszy świętej ksiądz proboszcz Władysław Napiórkowski
za kultywowanie tradycji Marszałka Józefa Piłsudskiego został
odznaczony „Złotym Honorowym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP” przyznanym przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP. Dekoracji dokonał Prezes ZK ZPRP nadbrygadier związku Stanisław W. Śliwa oraz prezes Koła Piłsudczyków w Sejnach
Jarosław Wojciechowicz. Po zakończeniu uroczystości zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, a ksiądz Napiórkowski zaprosił
wszystkich obecnych na polową grochówkę i bigos z wkładką.
J.W.
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SZCZECIN

Na zdjęciu poczet sztandarowy w składzie: Jerzy Lichtiarowicz, Zdzisław
Kądziela, Tadeusz Karpuk.

• W dniu 28 czerwca w czasie obchodów święta 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZPRP brygadier zw. Bohdan Ronin – Walknowski
odznaczył Złotym Honorowym Krzyżem Związku: dowódcę
12 DZ gen. bryg. Ireneusza Bartniaka i szefa sztabu gen. bryg.
Krzysztofa Motackiego, a Srebrnym Honorowym Krzyżem
Związku płk Sławomira Dudczaka i st. chor. Pawła Jagodzińskiego.
• 14 czerwca bryg. zw. Bohdan Ronin-Walknowski wziął udział
w uroczystości odsłonięcia tablicy w Ogólnopolskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza w Kosakowie.
• W dniu 27 lipca na zaproszenie dowództwa 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Złocieńcu delegacja Okręgu Zachodniopomorskiego ZPRP
wraz ze sztandarem uczestniczyła w uroczystości obchodów
Święta Brygady.
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• W czerwcu 2014 r. Oddział Zachodniopomorski Związku
Piłsudczyków RP wziął udział w Szczecińskich Spotkaniach
Organizacji Pozarządowych „Pod Plantami”. Na wykupionym
stoisku na Jasnych Błoniach zaprezentowano osiągnięcia
Oddziału. O zainteresowaniu stoiskiem świadczy fakt, iż
piłsudczyków odwiedził prezydent Miasta Szczecin p. Piotr
Krzystek.
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• 6 sierpnia z inicjatywy prezesa Bohdana Ronin Walknowskiego uczczono Marsz Szlakiem I. Kompanii Kadrowej, w setną
rocznicę tego wydarzenia rajdem pieszym pomiędzy Szczecinem a Wołczkowem, dzieląc ten odcinek drogi na cztery
odcinki marszu. Drużyna prezesa ubrana w maciejówki niosła tablice z historycznymi nazwami: Oleandry, Michałowice,
Miechów, Kielce. Marsz zakończył się niedaleko Wołczkowa
w stanicy Klubu Kawaleryjskiego im. 12. Pułku Ułanów Podolskich, na tzw. etapie „Kielce”, gdzie na uczestników marszu
czekał suty posiłek.

• 5 grudnia delegacja Okręgu wzięła udział w uroczystości
Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowanych
w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie. W trakcie uroczystości brygadier
zw. Bohdan Ronin–Walknowski został odznaczony
Honorowym Orderem Związku ZPRP.

• Dnia 19 marca tradycyjnie od stu lat, od pierwszych obchodów
nad Nidą, kiedy oficerowie I. Brygady Legionów podarowali
swemu Komendantowi z okazji imienin złoty zegarek,
odbywają się uroczystości związane z upamiętnianiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym
obchody Imienin Marszałka nabrały charakter wydarzenia

państwowego. Współcześnie piłsudczycy zbierają się wokół
pomników, obelisków i popiersi Marszałka by wyrazić
szacunek i oddać cześć swojemu Komendantowi. W tym
dniu szczecińscy piłsudczycy tradycyjnie spotkali się przed
Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Rondzie
Szarych Szeregów.
B.W.
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WARSZAWA
KRONIKA WYDARZEŃ
Działalność Okręgu - podobnie jak w latach poprzednich
dotyczyła uczestnictwa oraz organizacji różnych uroczystościach rocznicowych i patriotycznych organizowanych na
ternie miasta Warszawy jak i w województwie mazowieckim.
I tak:
• 5 sierpnia przedstawiciele Okręgu wzięli udział w obchodach
100. rocznicy wymarszu 1. Kompanii Kadrowej Józefa
Piłsudskiego w Oleandrach w Krakowie. Następnie pochód
uczestników uroczystości przeszedł ulicami miasta do Katedry
Wawelskiej, gdzie uroczystą Mszę św. celebrował ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz. Natomiast przed sarkofagiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego delegacja piłsudczyków z prezesem
Zarządu Krajowego nadbrygadierem zw. Stanisławem W.
Śliwą złożyła kwiaty.
• 9 sierpnia liczna delegacja Okręgu
wzięła udział
w obchodach 70. rocznicy walk saperów polskich na
środkowej Wiśle w 1944 r. w m. Skurcza [pow. garwoliński],
gdzie okolicznościowy referat wygłosił nadbrygadier zw.
Wiesław L. Ząbek. Natomiast inni przedstawiciele Okręgu
Mazowieckiego wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeździe
Rodzin i Przyjaciół Legionów w Kielcach, pod Honorowym

Foto: Alina Nowacka
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Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej p. Bronisława
Komorowskiego. Szczególnym wydarzenie był fakt spotkania
z Dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku p.
Krzysztofem Jaraczewskim.
• 30 września w Rembertowie odbyło się otwarte posiedzenie
Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZPRP
• 21 listopada delegacja Okręgu wzięła udział w uroczystościach
pogrzebowych Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej na Starych
Powązkach w Warszawie.
• 5 grudnia
Okręg Mazowiecki zorganizował wspólnie
z pracownikami CBW w Warszawie uroczyste obchody 147.
rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
WLZ

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

• 29 listopada w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zorganizowano otwarte zebranie
Okręgu Mazowieckiego ZPRP podczas którego prezes Zarządu Krajowego nadbrygadier zw. Stanisław W. Śliwa wręczył awanse
i odznaczenia związkowe. Awansem do stopnia pułkownika Związku zostali wyróżnieni kol: Janusz Pielat i Tadeusz Kułakowski.
Do stopnia podpułkownika Związku: Janina Wróbel, Mieczysław Brejtfus, Waldemar Borowiński. Do stopnia porucznika
Związku Jacek Brejtfus. Natomiast Złotym Krzyżem Związku wyróżniono kol.: Stanisława Trzcińskiego, Janusza Pielata, Andrzeja
Spirydowicza, Tadeusza Dzikowskiego, Mariana Kasperskiego, Bogusława Saganowskiego, Mieczysława Brejtfusa i Alinę
Nowacką. Srebrnym Krzyżem Zasługi kol.: Ryszarda Pindura, Leszka Sadurę i Waldemara Borowińskiego.

• 9 listopada w Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu w Wiedniu odsłonięto Tablicę ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W uroczystościach wraz z innymi delegacjami Związku Piłsudczyków RP, uczestniczyła nasza delegacja .

• 21 stycznia 2015 r. w Restauracji „Myśliwska” w Rembertowie odbyło się tradycyjne spotkanie Noworoczne członków Okręgu
Mazowieckiego ZPRP. Uczestnikom spotkania życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 roku złożył prezes Okręgu
nadbrygadier zw. Wiesław L. Ząbek.

31

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-WOJSKOWE W SKURCZY

W

dniu 9 sierpnia 2014 r. z okazji 70. rocznicy walk na
środkowej Wiśle odbyła się w m. Skurczy uroczystość
patriotyczno-wojskowa zorganizowana przez Zarząd
Inżynierii Wojskowej Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego
WP i Stowarzyszenie Saperów Polskich przy udziale władz
samorządowych Gminy Wilga. W miejscu, gdzie znajduję się
monumentalny pomnik poświęcony saperom biorących udział
w zabezpieczeniu forsowania Wisły przez oddziały 1. Armii WP.
Tutaj też na pamiątkę tych wydarzeń powstał skansen militarny
zawierający elementy uzbrojenia artylerii przeciwlotniczej
i sprzętu inżynieryjno- saperskiego. W czasie obchodów
[chociaż w lokalnych doniesieniach medialnych zapowiadały
się hucznie, z dożynkami i festynem ludowym] z wielką

powagą i skupieniem oddano honor tym, którzy zapisali się
złotymi zgłoskami na kartach tradycji oręża polskiego. Dzięki
obecności mieszkańców ziemi garwolińskiej, młodzieży
szkolnej, weteranów i kombatantów, delegacji wojskowych
z jednostek inżynieryjnych WP, delegacji z kół SSP, którzy licznie
przybyli na tą podniosłą uroczystość można było zrealizować
zakładane cele. W uroczystości patriotyczno-wojskowej wzięli
udział przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego i Oddziału
w Głowaczowie Związku Piłsudczyków RP z nadbrygadierem
zw. Wiesławem Leszkiem Ząbkiem i brygadierem zw. Janem
Chryzostomem Czachowskim na czele.
WZL

Uroczystości w Skurczy
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Z dziejów Legionów Polskich

W

ystąpienia rewolucyjne 1904 -1907 r. , kolejne wielkie
wyzwanie rzucone caratowi i Rosji nie spełniło pokładanych nadziei zwolenników Polskiej Partii Socjalistycznej - Frakcja Rewolucyjna [PPS-FR] na wybuch Powstania
Narodowego. Oczekiwania, że wystąpienia zbrojne klasy robotniczej, zasilane „bojówkami” Organizacji Bojowej PPS-FR, przerodzą się na ziemiach polskich w ogólnonarodowe powstanie,
nie spełniły się. Współtwórcą insurekcyjnego, niepodległościowego programu był Józef Piłsudski, działacz PPS, przywódca
PPS-FR. Negatywne stanowiska zajęte wobec ruchu niepodległościowego przez Narodową Demokracje i Socjaldemokracje
Królestwa Polskiego i Litwy [SDKPiL] zaciążyły na przebiegu
wydarzeń i skutecznie ograniczyły rozmach wystąpień rewolucyjnych 1904 - 1907 roku. Organizacja Bojowa kierowana przez
Józefa Piłsudskiego, która w okresie apogeum rewolucji w 1906
roku liczyła około 5 tys. członków, u schyłku robotniczych wystąpień liczyła zaledwie kilkuset bojowców, zawzięcie tropionych przez wszechobecną tajną policję rosyjska tzw. „ochranę”.
Ugrupowania polityczne, które głosiły potrzebę walki o niepodległość Polski, uciekając przed carskimi represjami do zaboru austriackiego, rozpoczęły przy boku Austro-Węgier tajne
przygotowania niepodległościowe. Tylko w Galicji mogli oni
jawnie organizować się i swobodnie działać. Namiestnik Galicji Michał Bobrzyński [wybitny historyk polski], sympatyzując z ruchem niepodległościowym, tym samym stwarzał takie
możliwości. Toteż niemal większość działaczy PPS-Frakcji Rewolucyjnej, zaniechawszy działalności partyjnej, zgromadzili
się w Galicji. Przeniosła się tam również młodzież bojkotująca
po rewolucji 1905 r. rosyjskie szkoły wyższe, zachęcona polską
administracją, polskim językiem urzędowym i polskim szkolnictwem. Galicja stała się bazą wypadową do powstania antyrosyjskiego, terenem, gdzie miało odrodzić się Wojsko Polskie.
Wkrótce działacze związani z PPS - Frakcja Rewolucyjną
i Józefem Piłsudskim utworzyli w 1908 roku tajne sprzysiężenie Związek Walki Czynnej [ZWC], początkowo ściśle związany z partią, zarówno programowo jak i organizacyjnie. ZWC
miał za zadanie przygotowanie kadr dla antyrosyjskiego powstania w Królestwie Polskim, celem utworzenia niepodległą,
demokratyczną Republikę Polska. Program społeczny ZWC
wprawdzie zawierał pewne postulaty socjalne [prawo do pracy
i chleba, o przejęciu na własność narodową i przekazaniu jej we

władanie pracującego ludu] wyniesione z radykalno-demokratycznych sformułowań PPS, ale w miarę wyzwalania się grupy
Józefa Piłsudskiego spod kurateli partyjnej, postulaty te uległy
spłyceniu. ZWC przede wszystkim położył nacisk na konspiracyjne szkolenie przyszłych kadr wojskowych.
W ślad za tym ugrupowania narodowo-niepodległościowe [m.in.: Narodowy Związek Robotniczy i Narodowy Związek
Chłopski] powołały na terenie Galicji tajną Armię Polską, korzystając z liberalnych przepisów austriackich o przysposobieniu
strzeleckim młodzieży. W ten sposób obie niejawne organizacje sformowały legalne grupy sprawnościowe: Związek Walki
Czynnej [ZWC] - Związki Strzeleckie; Tajna Armia Polska [TAP] Polskie Drużyny Strzeleckie. Z możliwości przysposobienia militarnego młodzieży skorzystały również ugrupowania narodowe nie wysuwające programu niepodległościowego, a związane programowo z endecją Romana Dmowskiego. Podporządkowany narodowcom Związek Towarzystw Gimnastycznych
„Sokół”, organizacja działająca w trzech zaborach, oddziałująca
nie tylko na stowarzyszenia o charakterze sportowym, ale kontrolująca również ruch „skautów” wśród młodzieży szkolnej,
nabierała stopniowo cech wojskowych. W Galicji utworzone
Sokole Drużyny Polowe, oprócz barwnych strojów organizacyjnych, otrzymały podobnie jak Strzelcy mundury polowe. Endecja po 1908 roku stworzyła także na wsi Drużyny Bartoszowe.
Podkreślenia wymaga fakt, że Związki i Drużyny Strzeleckie,
pomimo iż należały do odmiennych ugrupowań politycznych,
w zakresie wyszkolenia wojskowego działały wspólnie. Własne
mundury, polscy dowódcy i polska komenda, orzełki na czapkach i na klamrach pasów, silnie oddziaływały na patriotycznie
nastrojoną młodzież, która w tej symbolice widziała ucieleśnienie wolności i nadzieję na niepodległość Ojczyzny. Toteż do
strzelców masowo zaciągali się również ochotnicy zza kordonu,
zarówno z „Kongresówki” jak i z Prus. Władze Austro-Węgierskie patrzyły na te wojskowe przygotowania z wyrozumiałością licząc, iż formacje te można będzie w przyszłości wykorzystać do działalności wywiadowczej i dywersyjnej na zapleczu
frontu. Tym bardziej , że Związki Strzeleckie tuż przed wybuchem I wojny światowej liczyły około 6500 członków, a Drużyny
Strzeleckie około 5000 strzelców.
Wracając na pole wydarzeń związanych z odzyskaniem
niepodległości, dla skoordynowania przygotowawczych prac

Związek Walki Czynnej. Foto ze zbiorów NAC
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przyszłych kadr dowódczych i pozyskania na cele wojskowe
stosownych funduszy, powołany został w 1912 roku Polski
Skarb Wojskowy, a w ślad za nim organ polityczny - Komisja
Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, skupiającą czołowe partie niepodległościowe Galicji
[m.in.:PPS-FR, PPSD, PSL, NZR, NZCh]. Komisja powołała Józefa
Piłsudskiego na Komendanta Głównego Polskich Sił Zbrojnych.
W razie sprzyjającej sytuacji międzynarodowej lub wybuchu
powstania narodowego Komisja miała się przekształcić w Rząd
Narodowy na ziemiach polskich wyzwolonych spod zaboru rosyjskiego.
W istniejącym obozie niepodległościowym Piłsudski odgrywał rolę szczególną: był przywódcą PPS-Frakcji Rewolucyjnej;
czołową postacią Związku Walki Czynnej; komendantem Związków Strzeleckich i Komendantem Głównym Polskich Sił Zbrojnych. Jego popularność rosła, gdyż umiejętnie wykorzystywał
tradycje powstania styczniowego, a prowadząc działalność rewolucyjno-niepodległościową, interpretował ją jako podjęcie
na nowo przerwanych prac powstańców styczniowych.
Wybuch 5 sierpnia 1914 roku wojny austriacko - rosyjskiej,
stanowiącej początek I wojny światowej, uruchomił akcje powstańczą piłsudczyków. Toteż z chwila wybuchu I wojny światowej, Józef
Piłsudski jako nie kwestionowany przywódca, szybko przeprowadził mobilizacje Związków i Drużyn Strzeleckich i w porozumieniu
ze sztabem austriackim 6 sierpnia skierował z Krakowa [przekraczając granicę zaboru rosyjskiego], w stronę Kielc, pierwszą kompanię kadrową, w sile 98 strzelców. O godz. 3,30 nastąpił wymarsz
1. kompanii kadrowej spod krakowskich Oleandrów, a już o godz.
9,45 obalono słupy graniczne państw zaborczych na posterunku
granicznym w Michałowicach. Józef Piłsudski jeszcze w nocy z 2/3
sierpnia wysłał do leżącego o 60 km od granicy Jędrzejowa siedmioosobowy patrol konny pod dowództwem Władysław Beliny-Prażmowskiego. Natomiast na krakowskich Oleandrach pospiesznie przeprowadzano mobilizacje oddziałów Związku Strzeleckiego
i Polskich Drużyn Strzeleckich, które po połączeniu się sformowały
1. kompanię kadrową. Dowództwo nad nią Piłsudski powierzył
Tadeuszowi Kasprzyckiemu. Przed wyruszeniem w pole Józef Piłsudski, już jako Komendant Główny przemówił do zgromadzonych
przed nim strzelców: „Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego
zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za
oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście żołnierzami [...]. Patrzę na
was, jako kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię”.

Defilada I Kompanii Kadrowej. Foto wikipedia
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6 sierpnia, w godzinach rannych, 1. kompania kadrowa
przekroczyła granicę maszerując na Jędrzejów, Miechów, Kielce, a w ślad za nią inne kompanie. Już w dniu 9 sierpnia strzelcy,
mieniący się już żołnierzami Wojska Polskiego zajęli Jędrzejów,
a 11 sierpnia już a w sile batalionu przekroczyli Nidę i weszli do
Chęcin. W następnym dniu, wkraczając do Kielc, strzelcy zastali
puste ulice i na głucho pozamykane okiennice budynków. Zapowiadane przez Piłsudskiego powstanie nie wybuchło, a Józef Piłsudski musiał opuścić Kielce, przekazując dowodzenie
szefowi sztabu Kazimierzowi Sosnkowskiemu, wezwany przez
Austriaków zaniepokojonych zakresem tej swoistej polskiej
„ekspropriacji”.
Nawiązując do tradycji powstania styczniowego, w odezwie
do narodu polskiego Józef Piłsudski powołał się na utworzony
rzekomo w Warszawie Rząd Narodowy, który miał proklamować ogólnonarodowe powstanie, a jego mianował naczelnym
Komendantem Polskich Sił Zbrojnych.
Polacy! W Warszawie utworzył się Rząd Narodowy. Obowiązkiem wszystkich Polaków jest skupić się solidarnie pod jego
władzą. Komendantem polskich sił wojskowych mianowany
został ob. JÓZEF PIŁSUDSKI, którego rozporządzeniom wszyscy ulegać winni.
		
Rząd Narodowy, Warszawa 3 sierpnia 1914
Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, która zgodnie z założeniami na wypadek wojny miała się
przekształcić w Rząd Narodowy, podporządkowała się tej nieco
„fikcyjnej” władzy w Warszawie, uznając się za jej przedstawiciela w Galicji. W ślad za „pierwszą kadrową” pomaszerowały dalsze
oddziały do których dołączyli działacze PPS-Frakcja rewolucyjna
i PPSD, aby na terenach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej
tworzyć sieć lokalnych władz powstańczych, tak zwanych Komisariatów Wojskowych. Działania te stanowiły swoistą reminiscencje powstania styczniowego. Okazały się wkrótce fikcją. Nie
sprawdziły się nadzieje na wybuch wojny czy powstania przeciw
Rosji, mimo że strzelcy dotarli aż do Kielc. Napływ ochotników
z Królestwa Polskiego był nikły. Społeczeństwo polskie pozostało bierne na „agitację wojenną”, a strzelców niejednokrotnie
obwiniano, że działają na korzyść Prusaków.
Na ówczesny stosunek Polaków z zaboru rosyjskiego do akcji
strzeleckiej, miała wpływ propaganda obozu narodowego Romana Dmowskiego, zdecydowanie opowiadająca się za zachowaniem lojalności względem Rosji carskiej, za cenę uzyskania
ograniczonej autonomii oraz wykorzystanie faktu brutalnego

I Kompania Kadrowa. Foto ze zbiorów NAC
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postępowania Niemców wobec Polaków, podczas wkraczania na
ziemie polskie [ m. in. fakt zbombardowania i spalenia Kalisza].
Strzelcy walczący u boku wojsk austriackich postrzegani byli
jako sojusznik kajzerowskich Niemiec. Zawiodła mało operatywna propaganda, wskazująca na istotne cele wkraczających na teren „Kongresówki” oddziałów polskich z Józefem Piłsudskim na
czele. Dopiero uzyskane doświadczenia i wyciągnięte wnioski
wykorzystano w działalności P.O.W., której podstawowe ogniwo konspiracyjnego podziemia stanowiły komendy miejscowe.
Dowódcy ich, dysponujący dużą samodzielnością, faktycznie
decydowali o obliczu organizacji. Oni werbowali nowych członków, zapoznawali z zasadami i celami działania. Postawienie na
oddziały P.O.W. w celu przygotowania kadr i przyszłych oddziałów Wojska Polskiego miało uzasadnione działanie. Natomiast
wyruszenie Józefa Piłsudskiego z garstką strzelców, licząc, że
ta iskra spowoduje wybuch nie przygotowanego do powstania
społeczeństwa polskiego okazała się płonna. Efektem tego było,
iż wielu działaczy poddanych zostało represjom ze strony rosyjskiego okupanta, a także, co stało się paradoksem dziejowym,
również ze strony okupanta niemieckiego, który wkraczając na
ziemie polskie traktował działaczy niepodległościowych [organizujących broń i oddziały wojskowe] jako ewentualne, potencjalne zagrożenie na zapleczu frontu.
W tej sytuacji żeby wyjść z „patowej” sytuacji, politycy galicyjscy oraz działacze z zaboru rosyjskiego, powołali za zgodą
władz austriackich Naczelny Komitet Narodowy [NKN], który
uzyskał pozwolenie na sformowanie Legionów Polskich. 27
sierpnia 1914 roku ukazał się rozkaz o powołaniu w Krakowie
Legionu Zachodniego [dowódca gen. Rajmund Baczyński], a we
Lwowie Legionu Wschodniego [dowódca gen. Adam Pietraszkiewicz]. Departamentem Wojskowym NKN kierował kpt Władysław Sikorski, pozostający w służbie austriackiej. 1. pułk strzelców którym dowodził Józef Piłsudski wszedł w skład Legionu
Zachodniego. Formowanie Legionów przebiegało pomyślnie.
Znaczny napływ ochotników pozwolił na rozszerzenie planowanych struktur organizacyjnych Legionów. W piątkowy poranek, 4 września 1914 roku ponad 3500 legionistów na błoniach
w Krakowie złożyło przysięgę , odczytaną po polsku przez kpt.
Zagórskiego.
Podjęcie przez Legiony oraz NKN czynnej walki po stronie
Austro-Węgier przeciwko Rosji spowodowało wycofanie się ze
współpracy - z obozem Piłsudskiego - Endencji. Tym samym
doprowadziło do kryzysu w Legionie Wschodnim, formowany głównie spośród członków Polskich Drużyn Strzeleckich,
Drużyn Bartoszowych i Sokoła, pozostającymi pod wpływem
Endencji. W tej sytuacji już 29 sierpnia oddziały nie do końca
sformowanego Legiony Wschodniego musiały opuścić Lwów,
a następnie przez Sanok, Jasło dotarły do Mszany Dolnej, koło
Nowego Targu. Wywołany kryzys przysięgowy, gdyż według formuły obowiązującej w austriackim pospolitym ruszeniu dodano
słowa: „Przysięgam walczyć do ostatniej kropli krwi za wolność
Polski”, posłużył za pretekst władzom austriackim do rozwiązania 21 września 1914 roku Legionu Wschodniego, zanim zdążył
wziąć udział w walkach.
Wydarzenia związane z likwidacją Legionu Wschodniego
doprowadziły do odwołania dotychczasowych komendantów
[Pietraszkiewicza i Baczyńskiego], a dowództwo Legionów objął
gen. Karol Trzaska- Durski. Część legionistów została wcielona
do c.k. armii austriacko-węgierskiej, a około 800 żołnierzy z byłego Legionu Wschodniego przeszła do nowo organizowanych
oddziałów. Odtąd Legion Zachodni przyjął nazwę Legionów Polskich. W praktyce gen. Trzaska -Durski dowodził tylko 2. pułkiem
piechoty [płk Zygmunt Zieliński] i 3. pułkiem piechoty [ppłk Homińskiego] t. j. oddziałami skierowanymi na wschodnio-karpac-

ki odcinek frontu. Dowódcą 1. batalionu w tym pułku został kpt.
Józef Haller, który rozpoczynał błyskotliwą karierę biorąc udział
w walkach na wschodnio-karpackim odcinku frontu, początkowo w Karpackiej Brygadzie Legionów ,by dojść do stanowiska
dowódcy II Brygady Legionów [29.09.1916].
Natomiast 1. pułk piechoty, walczący na terenie Królestwa
Polskiego pozostał pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, stopniowo przekształcając się w 1. Brygadę Legionów. 15 listopada
1914 roku rozkazem Naczelnego Wodza, arcyksięcia Fryderyka, Józef Piłsudski, za wybitne zasługi w obliczu wroga został
mianowany brygadierem. [Ten dzień przyjmuje się jako datę
powstania I Brygady Legionów]. Nieco wcześniej, 5 września
oddziały Józefa Piłsudskiego zostały zaprzysiężone w Kielcach
według roty przewidzianej dla austriackiego pospolitego ruszenia.
W rozkazie na pierwszą rocznicę wojny w 1915 roku Józef Piłsudski tak pisał na temat podjęcia decyzji wymarszu I Kadrowej
celem zainicjowania wybuch powstania w zaborze rosyjskim :
Żołnierze I Rok temu z garścią małą ludzi, źle uzbrojonych i źle wyposażonych rozpocząłem wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju.
Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej
Ojczyzny miano wyrąbywać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tem brakowało. Nie chciałem
dopuścić, by na szalach losów ważących się nad naszymi głowami,
na szalach, na które miecze rzucano, zabrakło szabli polskiej! Że
szabla nasza była mała, że nie była godna wielkiego, 20 -to milionowego narodu, nie nasza w tem wina. Nie stał za nami naród, nie
mający odwagi spojrzeć olbrzymim wypadkom w oczy i oczekujący w biernej „neutralności” jakiejś dla siebie od kogoś gwarancji [...].
Jak wcześniej sygnalizowaliśmy pod koniec sierpnia 1914
roku, austriackie dowództwo Cesarsko- Króleskiej Armii, zdecydowało powołać Legiony Polskie, będące częścią pospolitego
ruszenia. Początkowo planowano, że Legiony będą liczyć około
18 tys. żołnierzy, ochotników z zaboru rosyjskiego i austriackiego. Zgodnie z decyzją austriackiej Naczelnej Komendy legionistą mógł zostać ten, który nie podlegał obowiązkowi służby
w armii austro-węgierskiej. Stąd masowy udział w Legionach
młodzieży szkolnej i akademickiej. Legioniści otrzymali prawo
noszenia mundurów strzeleckich oraz czapek z orzełkami. Komenda i obsada kadrowa pozostała przy stronie polskiej. Wynegocjowano, iż legioniści zostaną użyci tylko do walki z armią
rosyjska co miało daleko idące skutki .

Legiony na froncie wschodnim nad Stochodem - Józef Piłsudski
(drugi od lewej) po przeglądzie brygad. (1916 r.)
Foto ze zbiorów: www.ipsb.nina.gov.pl
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Podobnie przez cały rok, od sierpnia 1914 roku do września 1915 roku na ziemiach polskich toczyły się zacięte walki
państw centralnych przeciwko Rosji carskiej z udziałem Legionów Polskich, którymi dowodził gen. Karol Durski- Trzaska,
a 1 Brygadą - Józef Piłsudski. Legiony, które liczyły około 8 000
żołnierzy, brały udział w ciężkich walkach, ponosząc krwawe
ofiary. I tak: 1 Brygada biła się m.in.: pod Łowczówkiem koło
Tarnowa, pod Konarami w Kielecczyźnie, pod Józefowem nad
Wisłą w Lubelskiem i pod Kostiuchnówka na południowym
Polesiu. 2 Brygada zaś na Rusi Zakarpackiej, pod Mołotkowem
i w innych rejonach.
Legioniści rozrzuceni po różnych frontach austriacko-rosyjskich, boleśnie odczuwali, że biją się na obcej ziemi. Daleko
mniejsze niż oczekiwano poparcie udzielone strzelcom przez
społeczeństwo Królestwa Polskiego wytworzyło w szeregach
1 Brygady poczucie osamotnienia i przeświadczenie o szczególnej misji jaką spełniają na rzecz niepodległości Polski. Wyrazem tego była pieśń napisana przez Tadeusza Biernackiego
do melodii Andrzeja Hałacinskiego Marsz I Brygady...
Nieudana próba wywołania w Królestwie Polskim powstania narodowego nie zniechęciła Józefa Piłsudskiego do kontynuowania walki przeciwko Rosji. Na początku września
1914 roku utworzył Polską Organizację Wojskową [POW],
w której działaniach uczestniczyli liczni działacze niepodległościowi m.in.: Witold Jodko- Narkiewicz, Ignacy Daszyński,
Władysław Sikorski, Juliusz Kaden- Bandrowski, i inni. Polska
Organizacja Narodowa nie znalazła szerszego poparcia w społeczeństwie Królestwa. Nie udane pozostały próby nawiązania
współpracy z dowództwem IX Armii niemieckiej, która wkroczyła na ziemie Królestwa Polskiego, w zakresie możliwości
zorganizowania sił polskich i werbowania ochotników do Legionów Polskich.
Wysiłek Legionów, które do lipca 1915 roku straciły około
7 tys. żołnierzy, nie doprowadził do zmiany stanowiska Niemiec i Austrii w sprawie polskiej i zwiększenia samodzielności
formacji legionowych. Milczenie państw centralnych w sprawie polskiej rodził coraz większe rozgoryczenie legionistów,
którzy zastanawiali się nad dalszym sensem swego poświęcenia. Komendant Legionów Józef Piłsudski stopniowi dochodził do wniosku, iż wiązanie się dalsze z państwami centralnymi nie rokuje radykalne rozwiązanie sprawy niepodległościowej. Domagał się od szefa Departamentu Wojskowego NKN
kpt Władysława Sikorskiego wstrzymania werbunku do Legionów. Tym bardziej, że politycy galicyjscy przyszłość Polski
upatrywali w przekształceniu dualistycznej monarchii w trialistyczną austro-węgiersko-polską i nie widzieli potrzeby usamodzielniania się Legionów Polskich od kurateli austriackiej.
Józef Piłsudski pomimo zaangażowania 1. Brygady w walkach, z uwagą śledził działania Polskiej Organizacji Wojskowej.
Widział w organizacji kontynuację czynu niepodległościowego poprzednich pokoleń, a z żołnierzy POW chciałby wytworzyć doskonale wyszkolonego żołnierza polskiego w warunkach pracy konspiracyjnej.
Główny wysiłek w początkowym okresie działalności zwracano na rozbudowę szeregów POW i szkolenie młodzieży garnącej się do organizacji działającej w konspiracji. Istotną rolę
odgrywało wyszkolenie wojskowe, prowadzone na trzech
szczeblach: szkolenie rekruckie; szkolenie żołnierskie i szkolenie podoficerskie. Później POW zaczęła organizować kursy dla
podchorążych, gdzie przyswajano umiejętności dowodzenia
plutonem i kompanią, celem przygotowania przyszłych kadr
dowódczych Wojska Polskiego. Wkrótce POW liczyła kilka ty-
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sięcy członków, która nie uległa likwidacji nawet po zajęciu
Królestwa przez wojska niemieckie i austriackie , stanowiące
podwaliny pod przyszłe Wojsko Polskie.
Toteż Piłsudski dążył do stworzenia silnych niepodległościowych ośrodków politycznych w Królestwie Polskim, rozbudowywał konspiracyjne struktury P.O.W. liczące kilka tysięcy żołnierzy. Poparł utworzenie Rady Pułkowników w Legionach, dążącej do wyłączenia polskich oddziałów z austriackiego pospolitego ruszenia i nadania jej statusu Wojska Polskiego. Walki na Wołyniu i krwawa bitwa 4-6 lipca 1916 roku
o Kostiuchnówkę, gdzie wybitnym bohaterstwem odznaczyli
się żołnierze I i III Brygady Legionów [ straty polskie ok. 2000
żołnierzy] zamykały letnie zmagania z kontrofensywą rosyjską. Potwierdziła wysokie oceny bojowe Legionów wydawane
przez niemiecki i austriacki sztab generalny. Zbiegły się z podjętą przez Piłsudskiego akcją protestacyjną, który mając poparcie Rady Pułkowników, wypowiada podporządkowanie się
NKN, a w ślad za tym 29 lipca 1915 roku wniesienia podania
o dymisję z Legionów.
Ogłoszeniem aktu cesarzy Niemiec i Austro-Węgier z 5 listopada 1916 roku proklamującego powstanie na ziemiach
zaboru rosyjskiego Królestwa Polskiego nie zlikwidowała
dyskusji i narastającego fermentu wśród legionistów. Ważna
rzeczą dla dalszej ofensywy państw centralnych było pozyskanie 1 miliona rekruta polskiego, którego starano się utrzymać
w przeświadczeniu, że dalej będzie walczył o niepodległość
Polski. Decyzja cesarza Franciszka Józefa o przekształceniu
Legionów Polskich w Polski Korpus Posiłkowy de facto doprowadzała do upodmiotowienia sprawy polskiej, lecz nie
wyczerpywała rozbudzonych aspiracji niepodległościowych
społeczeństwa polskiego. Tym bardziej, że sprawa polskiego
wojska była rozstrzygana bez udziału Polaków. 11 listopada
1916 roku czynniki niemieckie i austriackie uzgodniły wydzielenie Polskiego Korpusu Posiłkowego [ponad 21 tys. legionistów] z armii austro-węgierskiej i podporządkowanie go dowództwu niemieckiemu. Naczelnym Wodzem przekształconego PKP w Polską Siłę Zbrojną [PSZ] „Polnische Wehrmacht”
miał być generał - gubernator warszawski Hans Besler.
Wywołany przez Piłsudskiego w lipcu 1917 roku „kryzys
przysięgowy” praktycznie kładzie kres Legionom Polskim.
W odpowiedzi Niemcy aresztowali byłego Komendanta I. Brygady brygadiera Józefa Piłsudskiego wraz z jego szefem sztabu płk Kazimierzem Sosnkowskim i osadzili w Twierdzy Magdeburg. Żołnierzy I i III Brygady, którzy usłuchali wezwania
Piłsudskiego i odmówili złożenia przysięgi internowali w obozach: Beniaminów koło Zegrza i Szczypiorno pod Kaliszem.
Pozostała II Brygada Legionów, przekształcona w Polski Korpus Posiłkowy, została wysłana na front bukowiński, ponownie wsławiając się bohaterskimi walkami.
Wydarzenia w Rosji w lutym 1917 roku, klęska militarna następstwem tego zawierucha rewolucyjna, zmieniły
układ sił w Europie Środkowej i Wschodniej. W tej sytuacji
Legiony Polskie utworzone do walki z Rosją carską straciły
sens dalszego istnienia. Zasadniczy cel rozpoczęty 6 sierpnia 1914 roku, wystąpienie insurekcyjne i upodmiotowienie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej został
spełniony.
dr Wiesław Leszek Ząbek
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POŻEGNANIE JADWIGI PIŁSUDSKIEJ – JARACZEWSKIEJ
21 Listopada 2014 r. członkowie Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jadwigi Piłsudskiej Jaraczewskiej, córki Marszałka Józefa Piłsudskiego. Msza żałobna została odprawiona
w kościele p.w. św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej
w Warszawie po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłej do
grobu rodzinnego na Starych Powązkach, gdzie spoczywa jej
matka Aleksandra i siostra Wanda. W uroczystościach pogrze-

bowych obok licznie zebranych Piłsudczyków, wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisław Komorowski. Prezes Zarządu Krajowego ZPRP Stanisław Władysław Śliwa wraz
z wiceprezesem Wiesławem Leszkiem Ząbkiem oraz prezesami
Okręgów Związku Jerzym Cichockim i Konradem Wróblem złożył kondolencje rodzinie Zmarłej: p. Krzysztofowi Jaraczewskiemu z rodziną i Annie Onyszkiewicz z rodziną.
Wiesław Ząbek
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Śp. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska
Jadwiga
Piłsudska
przyszła na świat 28 lutego
1920 r. w Warszawie jako
druga córka Józefa Piłsudskiego oraz Aleksandry
z domu
Szczerbińskiej1.
Miała starszą o 2 lata siostrę Wandę. Swoje dzieciństwo oraz młodzieńcze
lata spędziła w Warszawie.
W latach 1921–1922, wraz
z najbliższymi,
mieszkała w Belwederze. Kiedy
Marszałek
zrezygnował
z pełnienia funkcji państwowych cała rodzina
zamieszkała w Sulejówku.
Najpierw w starym domu
nazywanym „Drewniakiem”, a następnie w dworku „Milusin”
będącym darem żołnierzy-weteranów i byłych legionistów,
dla Józefa Piłsudskiego2. Dopiero po przewrocie majowym
w 1926 r. ponownie zamieszkali w Belwederze, gdzie pozostali aż do śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. Niejednokrotnie
Aleksandra Piłsudska wspominała, że to jednak ten okres spędzony w Sulejówku był najszczęśliwszy w życiu Jadwigi i Wandy,
a dworek „Milusin” uznawany był zawsze za dom rodzinny3. 1 lipca 1928 roku jako córka Marszałka wraz z siostrą Wandą zostały
matkami chrzestnymi statków: „Wanda” i „Jadwiga”4. Przez całe
swój młodzieńczy okres zarówno w Belwederze jak i Sulejówku
Jadwiga była świadkiem licznych spotkań politycznych i rodzinnych.
Jadwiga uczęszczała najpierw do szkoły powszechnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa, w którym
udzielała się jej matka. By następnie wraz z Wandą podjąć naukę w Gimnazjum Żeńskim im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej, gdzie w 1939 r. przystąpiła do egzaminu dojrzałości5. To
właśnie w tamtym okresie zainteresowało ją lotnictwo, projekty
lotnicze, modelarstwo, szybowce i samoloty. Swój pierwszy model złożyła mając zaledwie 12 lat. Jednak praktyczny wymiar jej
zainteresowania zaobserwować można było dopiero w 1937 r.,
w wieku 17 lat ukończyła kurs Wołyńskiej Szkoły Szybowcowej
Ligi Powietrznej i Przeciwgazowej Sokola Góra koło Krzemieńca
na Wołyniu. Szkoliła się wówczas na szybowcu szkolnym „Wrona”.
W ciągu kolejnych lat uzyskała wszystkie szybowcowe kategorie
od A do D. Była członkinią Aeroklubu Warszawskiego, w którym
latała m.in. na motoszybowcach „Bąk”. Początkowo trenowała na
szybowcach w Sokolej Górze, a następnie po uzyskaniu licencji
pilota, na lotnisku w Bezmiechowej (Bieszczady)6.
W 1939 r., jako najmłodsza w Polsce posiadaczka licencji
szybowcowej kategorii D, Jadwiga Piłsudska pokonała na szybowcu „Delfin” trasę 270 km z Bezmiechowej w Bieszczadach

do Łukowa na Podlasiu. Przed wojną wylatała około 100 godzin,
m.in. na szybowcach IS-B „Komar” i CW-5. Jadwiga Piłsudska
zamierzała rozpocząć studia na kierunku inżynierii lotniczej na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Plany te pokrzyżował wybuch II wojny światowej.
Już w dniu, 1 września 1939 r., razem z matką i siostrą, zgłosiła się do pomocy w stacji ratunkowej Polskiego Czerwonego
Krzyża na warszawskiej Pradze, a nawet kopała rowy przeciwlotnicze, które w późniejszym czasie uratowały życie kilku tysiącom
mieszkańców warszawy7. Kilka dni później wszystkie trzy wyjechały do majątku krewnych na Kresy Wschodnie, a następnie do
Wilna8. 17 września 1939 r., po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Czerwonej, zostały ewakuowane przez polskie władze. Przedostały się na Łotwę, do Rygi, a stamtąd samolotem doleciały do
Sztokholmu. Ze stolicy Szwecji, dzięki pomocy ambasady Rzeczpospolitej, dotarły drogą lotniczą do Londynu. Tam zaopiekował
się nimi ambasador Edward Raczyński. W 1940 r. Jadwiga Piłsudska rozpoczęła studia na wydziale architektury Uniwersytetu
Cambridge. Wielokrotnie składała pisma z prośbą o przyjęcie do
Air Transport Auxiliary (ATA), organizacji zajmującej się rozprowadzaniem wyprodukowanych lub wyremontowanych samolotów z fabryk i warsztatów na lotniska RAF. Początkowo otrzymywała odpowiedzi odmowne, ze względu na młody wiek. Do
służby w ATA przyjęta została po dwóch latach starań9.
W lipcu 1942 r. jako trzecia Polka obok Stefanii Wojtulanis
i Anny Leskiej, była jedną z pierwszych cudzoziemek w ATA i jedną z ponad setki kobiet które wstąpiły do Air Transport Auxiliary.
Najpierw trafiła do szkoły pilotażu początkowego IFTS (Initial
Flying Training School), gdzie przeszła przeszkolenie na lekkich
typach samolotów, uzyskując 1 klasę pilota ATA. Następnie rozpoczęła pracę pilota rozprowadzającego, latając na Magistrach,
Hartach i Fairchildach. Po około 100 godzinach spędzonych
w powietrzu skierowano ją do szkoły pilotażu zaawansowanego
AFTS (Advanced Flying Training School), gdzie 14 marca 1943 r.
zdobyła 2 klasę pilota ATA i uprawnienia do rozprowadzania
bojowych samolotów m.in. Hurricane'ów i Spitfire'ów. Nie był
to jednak kres jej szkolenia i po raz kolejny podwyższyła swoje
kwalifikacje na kursie w White Waltham trwającym od 24 sierpnia do 17 września 1943 r., który dał jej 3 klasę i uprawnienia
prowadzenia lekkich samolotów dwusilnikowych, takich jak
„Anson”, „Dragon”, „Rapide” i „Oxford”. Po zakończeniu kursu Piłsudska rozprowadzała samoloty mając stały przydział do 1 Ferry
Pool w White Waltham. Zajmowała się także służbą „taksówkarską” - latając po różnych stacjach lotniczych zabierała na pokład
samolotu pilotów ATA, którzy dostarczyli już samoloty i wracali
do bazy - lub - rozwoziła pilotów na lotniska, z których dopiero
mieli odebrać samoloty do rozprowadzenia. Wielokrotnie odwiedzała polskie jednostki, m.in. dostarczając do dywizjonów
myśliwskich „Spitfire'y”. Piłsudska była jedną z 17 polskich pilotów, w całym Air Transport Auxiliary10.

1/ W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935 życiorys, Londyn 1993, s. 80.
2/ Ibidem, s. 118.
3/ A. Piłsudska, Wspomnienia, Londyn 1960, s. 342-344.
4/ D. Duda, Józefa Piłsudskiego związki z morzem i Gdynią, Gdynia 2011, s. 13-14.
5/ Jolanta Niklewska, Zielone berety z „koniczynką” – dzieje szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej 1905-1948, „Kronika Warszawy”,
1/145, 2011r., s. 20-23.
6/ Prelekcja Dariusza Srzednickiego, Kobiety w życiu Józefa Piłsudskiego, „Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych”, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi, nr 3(48)/2008r., s. 9-10.
7/ A. Piłsudska, s. 21-23, op. cit.
8/ Ibidem, s. 36-37.
9/ http://www.muzeumpilsudski.pl/zyciorys-jadwigi-pilsudskiej-jaraczewskiej, [05.12.2014r.].
10/ Prelekcja Dariusza Srzednickiego, s.9, op. cit.
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Po konferencji przywódców koalicji antyniemieckiej, tzw.
wielkiej trójki, w Teheranie na przełomie listopada i grudnia
1943 r., na której zapadły decyzje niekorzystne dla Polski, Jadwiga Piłsudska wystąpiła o urlop, a następnie złożyła wniosek o zwolnienie ze służby w ATA. Odeszła z niej 20 stycznia
1944 r. w stopniu second officera (odpowiednik porucznika). Za służbę w powietrzu odznaczona została Brązowym
Krzyżem Zasługi z Mieczami. Ogółem dostarczyła około 230
samolotów 21 różnych typów: dwusilnikowych (Anson, Dragon Rapide, Oxford) oraz jednosilnikowych (Albacore, Auster,
Barracuda, Defiant, Fairchild, Firefly, Hart, Harvard, Hurricane,
Lysander, Magister, Master, Moth, Mustang, Piper Cub, Proctor,
Spitfire, Tutor)11. Jej łączny nalot wyniósł 312 godzin i 35 minut (w tym 32 godziny i 15 minut na dwusilnikowcach). Największy miała za sterami „Magistrów” (78 godzin i 5 minut),
„Fairchildów” (61 godzin i 45 minut), „Spitfire'ów” (41 godzin
i 50 minut) oraz „Hurricane'ów” (28 godzin 25 minut). Podczas
półtorarocznej służby (licząc z okresami szkolenia) nie miała
żadnego wypadku lotniczego ani nie uszkodziła samolotu.
W opinii wystawionej przez brytyjskich przełożonych w listopadzie 1943 r. oceniono ją jako "niezwykle obiecującą pilotkę
o umiejętnościach powyżej przeciętnej"12.
W roku 1944 poślubiła oficera Marynarki Wojennej kpt.
Andrzeja Jaraczewskiego. Przypłynął on do Wielkiej Brytanii
z początkiem września 1939 jako oficer wachtowy wraz z odkomenderowanym na te wody polskim niszczycielem „Burza”13. Po ślubie przyjęła podwójne nazwisko Piłsudska-Jaraczewska. Po zwolnieniu do cywila podjęła przerwane studia,
tym razem w Polskiej Szkole Architektury na Uniwersytecie
w Liverpoolu. Ukończyła je zdobywając w 1946 r. dyplom
inżyniera architekta. Studiowała także urbanistykę i socjologię. Po wojnie pozostała na politycznej emigracji w Wielkiej
Brytanii, zamieszkała w Londynie. Początkowo projektowała
domy (m.in. swój własny) i pracowała w Wydziale Urbanistyki
i Planowania Zarządu Miejskiego w Londynie (London County
Council). Później, razem z mężem, otworzyła niewielką firmę
produkującą na nowoczesne meble własnego projektu, za
które otrzymywała nagrody.

Wraz z matką Aleksandrą Piłsudską oraz siostrą Wandą
była zaangażowana w działalność polskiego wychodźstwa
powojennego, wspierając działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Po powstaniu „Solidarności”, a szczególnie
po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, organizowała pomoc dla „solidarnościowego” podziemia, w tym pomoc
charytatywną. Podejmowała też wraz z mężem i dorosłymi
dziećmi, Joanną i Krzysztofem, działania na rzecz uwolnienia
więźniów politycznych oraz wspierała demokratyczną opozycję w Polsce. Domy Wandy Piłsudskiej oraz Jadwigi i Andrzeja
Jaraczewskich, były otwarte dla przybywających z Polski na
wyspy brytyjskie działaczy opozycji.
Jesienią 1989 r. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska wraz z rodziną podjęła decyzję o powrocie do Polski zrywającej okowy
komunizmu i natychmiast, po załatwieniu wszelkich spraw,
po 51 latach nieobecności w Polsce przyleciała wraz z mężem
i siostrą Wandą do swego kraju. Na lotnisku powitał Rodzinę
Premier Tadeusz Mazowiecki. Jadwiga Jaraczewska po powrocie zamieszkała w Warszawie. Razem z siostrą Wandą, córką
Joanną Onyszkiewicz i synem Krzysztofem założyła Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. Fundacja podjęła starania
o odzyskanie dworku „Milusin” w Sulejówku, do czego doszło
w 2000 r., i utworzenia Muzeum Józefa Piłsudskiego. Fundacja
przeprowadziła remont dworku oraz przekazała Muzeum kolekcję bezcennych pamiątek po Józefie Piłsudskim. Powstanie
Muzeum oraz jego budowa, a także upamiętnianie dokonań
i idei, którym hołdował Marszałek, była stałą troską Jadwigi
Piłsudskiej-Jaraczewskiej. Swoimi radami wspierała pracowników muzeum, konsultowała projekty architektoniczne gmachu muzealnego. Utrzymywała żywą więź z rodzinami legionistów.
10 listopada 2008 r. Jadwiga Jaraczewska, jako pełnomocnik zarządu Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisała umowę
ustanawiającą Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
współprowadzone przez Fundację i Ministerstwo.
W 2008 r. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska została odznaczona przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za: „bohaterską
postawę i męstwo wykazane podczas II wojny światowej, za
wybitne zasługi w popularyzowaniu historii i tradycji Narodu
Polskiego oraz pielęgnowanie pamięci o dokonaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego”14.
Do końca swych dni stale czuwała nad powstającym Muzeum w Sulejówku. Niestety nie dożyła jego otwarcia, zmarła
16 listopada 2014 r. i spoczęła na warszawskich Powązkach.
Wśród licznego grona żegnających zmarłych znalazł się Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Głowa Państwa
dokonała bardzo trafnego opisu postaci jaką była Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska. Podkreślono bowiem, że była Ona z jednej strony córką wielkiego bohatera narodowego, człowieka
o ogromnych zasługach dla Polski, a z drugiej, Jadwigą Jaraczewską, z własnym - niebanalnym życiem, doświadczeniami
i działalnością patriotyczną. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że doskonale łączyła te dwa wyobrażenia, stając się doskonałym przykładem i autorytetem dla
młodych pokoleń.
mar. pchor. Katarzyna Garus
Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte

11/ B. Cook, Women and War: A Historical Encyclopedia from Antiquity to the Present, ABC-CLIO, 2006, s. 156-157.
12/ http://www.polishairforce.pl/pilsudska.html, [07.12.2014].
13/ D. Duda, Komandor Andrzej Antoni Jaraczewski Herbu Zaremba (1916-1992), „Zapiski Puckie”, zeszyt nr 9/2010, s. 168.
14/ Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu z dnia 28 lutego 2008 r., M.P. 2008 nr 71 poz. 642.
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Śp. płk w st. spocz. WP Romuald Mirosławski

D

nia 11 października 2014 r. licznie zebrani piłsudczycy pożegnali na miejscowym cmentarzu parafialnym śp. gen.
dyw. Związku Romualda Mirosławskiego, wieloletniego
prezesa Okręgu ZPRP-TPJP w Kraśniku. Uroczystości pogrzebowe zorganizował prezes Okręgu ZPRP w Kraśniku gen. bryg.
Związku Jerzy Cichocki, a w imieniu Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków RP Zmarłego pożegnał płk Związku Tomasz Madej.
Ś.p. Romuald Mirosławski urodził się 7 lutego 1941 r. w Rzeczyca Księża. Po zdobyciu wykształcenia w szkołach w Kraśniku od lat
60-tych prowadził działalność gospodarczą w różnych formach na
własny rachunek. Był właścicielem Zakładu Opakowań Drukowanych „ROLFLEX” w Kraśniku. Od wielu lat prowadził szeroko zakrojoną akcję charytatywną dla dzieci, domów opieki społecznej, szkół,
przedszkoli i kościołów. Inicjator i organizator uroczystości patriotyczno-obronnych z okazji świąt narodowych i piłsudczykowskich.
Szczególnie wyczulony na kultywowanie tradycji Wojska Polskiego,
współtworzył Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej w Starej Miłosnej, a także Klub Oficerów Rezerwy im. gen. Władysława Andersa w Kraśniku i Koło 24. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen.
Kazimierza Sosnowskiego. Dla potrzeb Klubu udostępnił i wyposażył lokal klubowy i Izbę Pamięci, a także ufundował sztandar dla KOR
i Okręgu ZPRP Kraśnik. Zmarł 8 października 2014 r.
WLZ

40

Wręczenie aktu nadania na stopień gen. bryg. Związku o. prof. Eustachemu Rakoczemu

URODZINY MARSZAŁKA 2014 r.

Odznaczenie Orderem ZPRP gen. bryg. zw. Bohdana Ronin-Walknowskiego

Koncert Orkiestry Wojskowej

Odsłonięcie Tablicy ku czci Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Sanktuarium
Narodowym na Kahlenbergu
w Wiedniu 9 listopada 2014 r.
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