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Szanowni Czytelnicy !
Kolejny 63. numer pisma Związku Piłsudczy-

ków Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk”, w za-
sadzie dokonuje podsumowania 100. letniej 
rocznicy czynu niepodległościowego, utworze-
nia Legionów Polskich [27.08.1914 r.] i powoła-
nia Polskiej Organizacji Wojskowej [4.08.1914 r.]. 
Podkreśla także 80. rocznicę śmierci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Uroczyste obchody zapo-
czątkowane w dniu 6 maja 2015 r. w Sejmie Rze-
czypospolitej Polskiej wręczeniem Związkowi 
Piłsudczyków RP uchwały Senatu RP upamiętniającej 80. rocznicę śmierci 
Wielkiego Polaka, a zakończone Apelem Jasnogórskim w dniu 20 sierpnia 
2015 r. prowadzonym przez o. prof. gen. bryg. związku Eustachego Rako-
czego, jak złotą klamrą spięły liczne przedsięwzięcia organizowane przez 
stowarzyszenia niepodległościowe i piłsudczykowskie. Prezentujemy 
również, bogate dokonania okręgów i oddziałów ZPRP z Gdyni, Przasny-
sza, Warszawy, Szczecina, Lidzbarka Warmińskiego, Wyszkowa, Ciechano-
wa, Sycowa, Pułtuska czy Kosakowa osiągane dzięki współpracy z władza-
mi samorządowymi, szkołami i środowiskami niepodległościowymi. 

Z ważniejszych wydarzeń [poza wyżej wymienionymi] polecamy in-
formacje z obchodów: XXV – lecia Okręgu Pomorskiego ZPRP w Gdyni; 
uroczystości wręczenia sztandaru Okręgowi Dolnośląskiemu ZPRP w Sy-
cowie; odbudowie Pomnika Wdzięczności Polaków w Malmö w Szwecji; 
reportaż z Uroczystości Katyńskich w Zambrowie, relacje z święta Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach, 
obchodzącej XX rocznicę przywrócenia Jego imienia oraz święta 2. Prza-
snyskiego Ośrodka Radioelektronicznego z Przasnysza od lat owocnie 
współpracującego z Oddziałem Przasnyski ZPRP.

W okresie rocznicowym nie sposób sięgnąć do głębszej refleksji i przy-
pomnieć czyn niepodległościowy oraz wybitną rolę jaką w nim odegrał 
Józef Piłsudski, a które prezentują liczne sesje organizowane w Pułtusku 
[Akademia Humanistyczna], Warszawie [Centralna Biblioteka Wojskowa 
i Instytut Historii PAN], Radomiu czy Kosakowie [Akademia Marynarki Wo-
jennej]. Polecamy skrót artykułu nt. „80. rocznica pożegnania Józefa Piłsud-
skiego przez leśników na stacji Grabów” – Piotra Kacprzaka z Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu.

Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZYKA, spotka się 
z życzliwą oceną i zainteresowaniem.

Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek

Na okładce prezentujemy zdjęcie z uroczystości 45-lecia kapłaństwa o. prof. gen. bryg. zw. 
Eustachego Rakoczego, Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości. W sierpniu 
1962 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Opiekunki Podlasia przyjął pauliński habit i zakonne 

imię Eustachy. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych 13 czerwca 1970 r. został wyświę-
cony na kapłana. Jest mocno związany z Leśną Podlaską, gdzie pełnił różne funkcje, aż do przeora 
klasztoru i proboszcza miejscowej parafii oraz z Jasną Górą, która zbliżyła Go do narodowej prze-
szłości i pozwoliła zgromadzić wokół Matki Bożej Częstochowskiej weteranów i kombatantów walk 
o niepodległość Najjaśniejszej Ojczyzny. Od 2000 r. położył szczególne zasługi nad rozwojem Aka-
demii Polonijnej w Częstochowie pełniąc kierownicze stanowiska, aż do Rektora Uczelni [2007 – 
2009]. Od 20 lat związany jest ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Związkiem 
Piłsudczyków. Za wybitne zasługi dla ruchu piłsudczykowskiego został 5.12.2014 r. przez ZK ZPRP 
awansowany do stopnia gen. bryg, Związku.
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TRADYC JE

Ruch piłsudczykowski w Polsce
Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ŚWIĘTO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHORZELACH

29 maja 2015r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach 
obchodziła 20. rocznicę przywrócenia imienia Marszałka 
J. Piłsudskiego i nadania sztandaru. Z tej to okazji szkoła 

gościła znamienitych gości, między innymi burmistrza miasta, 
przedstawicieli Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci 
Józefa Piłsudskiego, Związku Kombatantów, Muzeum im. Józe-
fa Piłsudskiego w Sulejówku, Jednostki Wojskowej z Przasnysza, 
dyrektorów zakładów, instytucji i szkół z terenu Miasta i Gminy 
Chorzele oraz przedstawicieli szkół noszących imię Józefa Piłsud-
skiego i szkół zrzeszonych w Klubie Przodujących Szkół. 

Rocznica była okazją do wspomnień, które, jak mówiła dy-
rektor Weronika Zofia Wilkosz  „choć minione - zawsze pozostają 
w pamięci, chociaż czas je porządkuje, to dodaje im blasku, a dźwięk 
szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie.”

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej, którą celebrował 
ks. kanonik Stanisław Dziękiewicz. Uczestniczyły w niej między 
innymi poczty sztandarowe ze szkół noszących imię Józefa Pił-
sudskiego, Związku Kombatantów oraz Związku Piłsudczyków 
RP. Przemarsz do kościoła i oprawę Mszy świętej uświetniła miej-
ska orkiestra dęta. Towarzyszyła ona również gościom i społecz-
ności uczniowskiej w drodze na halę sportową, gdyż tam miała 
miejsce dalsza część obchodów Święta Szkoły. 

Po przywitaniu gości dyrektor szkoły przedstawiła prezen-
tację multimedialną, w której zaprezentowała krótką historię 
szkoły oraz pracę i osiągnięcia uczniów związane z Marszałkiem 
J. Piłsudskim. Na zakończenie prezentacji dyrektor, dziękując za 
uwagę, złożyła serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy 
na przełomie lat tworzyli historię  szkoły i wspólnie pracowali na 
jej dobre imię.

Kolejnym punktem obchodów Święta Szkoły było wręczenie 
stypendium za najwyższe wyniki w nauce. W tym roku otrzyma-
ła je uczennica klasy VI b Zuzanna Paras. Towarzyszyła jej mama, 

która z rąk pani dyrektor otrzymała list gratulacyjny. 
Następnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie lite-

rackich i plastycznych konkursów powiatowych poświęconych 
Marszałkowi J. Piłsudskiemu. Organizatorem konkursów był  
Okręg Ziemi Przasnyskiej Związku Piłsudczyków RP, a współorga-
nizatorem nasza szkoła. Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronat 
honorowy nad konkursami objął starosta przasnyski. 

W kategorii szkół podstawowych w konkursie na wiersz 
o Marszałku Józefie Piłsudskim I miejsce zdobył utwór „Pytanie 
do Marszałka” Karola Suchowieckiego z kl. Vc z Publicznej  Szko-
ły Podstawowej im. Marszała Józefa Piłsudskiego w Chorzelach. 
Opiekunem ucznia była pani Agata Ewa Gadomska. II miejsce 
zdobył utwór pt. „Wódz doskonały” Alicji Seferyn z kl. V z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Lipie. Opiekunem ucznia była pani 
Anna Goliaszewska. III miejsce wywalczył wiersz pt. „Marszałek 
Piłsudski”  Rafała Grabowskiego z  kl. VI z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Pościeniu Wsi. Opiekunem ucznia była pani Maria 
Królicka.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobył wiersz 
pt. „Marszałku Józefie Piłsudski” Anny Gadomskiej kl. Ib z Pu-
blicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. 
Opiekunem uczennicy była pani Ewa Rapacka. II miejsce zdobył 
utwór Beaty Zembrzuskiej z  kl. III z Gimnazjum im. 21. Pułku 
Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych. Opieku-
nem uczennicy była pani Dominika Kawiecka. III miejsce w tej 
kategorii wywalczył wiersz pt. „Wspomnienie o Piłsudskim” Pa-
tryka Koziatka z kl. IIa z  Publicznego Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Chorzelach. Opiekun: pani Izabela Betcherska.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobył 
wiersz pt. „Wróć i pamiętaj o nim” Bartosza Popsuj z LO im. KEN 
w Przasnyszu. Opiekun: pani  Grażyna Rogowska.
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W nagrodę zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, dy-
plomy oraz książki. 

W konkursie  plastycznym „Józef Piłsudski - życie i czyny” 
w kategorii szkół podstawowych (kl. IV-VI) I miejsce  zajęła  Alek-
sandra Jeziorek  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Chorzelach. Opiekunem uczennicy była  
pani Monika Dzieżyk. II  miejsce zdobyła Julia Zawieska  ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ka-
walerów Uśmiechu w Przasnyszu. Opiekunem uczennicy była 
pani Barbara Pisanko. III miejsce zajął  Kacper Kalinowski uczeń 
ze Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Bo-
rowych. Opiekunem ucznia była pani Katarzyna Grabowska. 

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobył Kamil Ku-
ciński z  Publicznego Gimnazjum w Lesznie. Opiekunem ucznia 
była pani  Irena Dąbrowska.  II miejsce zajęła Magdalena Mosz-
czyńska z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Chorzelach. Opiekunem uczennicy była  pani  Barbara Milew-
ska. III  miejsce wywalczyła Sandra Kosińska również uczennica 
Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorze-
lach. Opiekunem uczennica była pani  Barbara Milewska.

 W   konkursie  plastycznym „Kwiaty dla Marszałka Józefa 
Piłsudskiego” I miejsce  zajęła Karolina Królicka, uczennica  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w  Chorzelach. Opiekunem uczennicy była pani Wiesława Peła. 
II  miejsce w konkursie  zdobył Adam Lewandowski z  Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Du-
czyminie. Opiekunem ucznia była pani Renata Hetman. III miej-
sce zajęła  Julia Tworkowska, uczennica Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Lipie. Opiekunem była pani Beata Wojciechowska

Prace nagrodzonych uczniów zostały zaprezentowane na 
parawanach i każdy mógł je obejrzeć.  

Miłym i niespodziewanym akcentem uroczystości było 
wręczenie pani dyrektor szkoły Weronice Zofii Wilkosz Złote-
go Krzyża Honorowego Związku Piłsudczyków RP. Został przy-
znany za działalność i zasługi na rzecz Związku Piłsudczyków, 
a także za umacnianie i szerzenie wiedzy o Marszałku Józefie 
Piłsudskim w szkole i swojej małej Ojczyźnie. Odznaczenie 
wręczył gen. dyw. Związku Piłsudczyków RP dr Wiesław Leszek 
Ząbek, w asyście prezesa Oddziału ZPRP w Przasnyszu, płk. zw. 
Zbigniewa Kowalskiego.

Za zaangażowanie i skuteczną pomoc w realizacji inicjatyw 
oraz przedsięwzięć podejmowanych przez Związek Piłsudczy-
ków RP Okręg Ziemi Przasnyskiej podziękowania otrzymała też 
pani Agata Ewa Gadomska oraz pani Ewa Czaplicka.

Po tym miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Klasa na 
Medal”. W tym roku szkolnym tytuł ten, w kategorii klas I-III 
zdobyła klasa Ic, której wychowawcą jest pani Wiesława Ro-
man, a w kategorii klas IV-VI tytuł „Klasa na Medal” wywalczyła 
klasa Vb z wychowawcą panią Ewą Osowską. Wszyscy uhono-
rowani zostali pamiątkowymi medalami.

Uświetnieniem całej uroczystości była akademia w wyko-
naniu uczniów szkoły. Rozpoczęła się staropolskim tańcem, 
polonezem. Później w programie słowno-muzycznym ucznio-
wie zaprezentowali piosenki żołnierskie i wiersze o tematyce 
patriotycznej. Występy uczniów nagradzane były gromkimi 
brawami.

Następnie głos zabrała Pani burmistrz, która złożyła ser-
deczne gratulacje i podziękowania za możliwość uczestnictwa 
w tej uroczystości. Wręczyła też pani Mariannie Topie nagrodę 
burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej – 
wychowawczej, a uczniom biorącym udział w akademii ofiaro-
wała kosz słodyczy.

Uroczystość zakończyły podziękowania od wszystkich 
gości oraz życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Na 
ręce pani dyrektor przekazywane były nie tylko kwiaty, ale też 
i różnego rodzaju upominki dla uczniów szkoły. Między innymi 
Prezes chorzelskiego Banku Spółdzielczego pani Aleksandra 
Wiśnicka przekazała na ręce pani dyrektor symboliczny czek 
z darowizną.  Wyjaśniła, że w ten sposób Bank Spółdzielczy 
w Chorzelach chce  „wspierać szkołę, którą skończył prawie każ-
dy z pracowników Banku i która dzisiaj edukuje dzieci mnóstwa 
naszych klientów.” Pani prezes zaznaczyła, że  wie, iż „przekaza-
ne środki będą dobrze wykorzystane, bo ta szkoła jest znana ze 
swej gospodarności.”

Tegoroczne obchody 20. rocznicy przywrócenia szkole 
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i nadania sztandaru były 
wyjątkowe. Miały szczególną oprawę. Przywołały szereg wspo-
mnień, szczególnie u tych wszystkich gości, którzy 20 lat temu 
uczestniczyli bezpośrednio w tej historycznej chwili.

Opracowała: Agata Ewa Gadomska
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Historia Piłsudczyków Gdyńskich sięga 1990 roku

Historia powstania Związku sięga początku przemian ustro-
jowych w Państwie, tj. początku lat dziewięćdziesiątych. 
Dnia 8-go kwietnia 1990 r. sympatycy Józefa Piłsudskiego 

założyli stowarzyszenie, które nosiło nazwę „Odział Gdański Towa-
rzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Gdyni”. Pierwszym 
Prezesem Związku został Wacław Huczak. Działacze stowarzyszenia 
prowadzili działalność na terenie miasta Gdyni oraz całego woje-
wództwa Gdańskiego. Kolejnym Prezesem, został Jerzy Pawlak, 
dyrektor Stocznia Nauta w Gdyni. Później z przyczyn obiektywnych 
Towarzystwo zawiesiło działalność. Jednakże „Duch Marszałka” 
nie dał za wygraną. Dnia 22-go kwietnia 2009 r. z inicjatywy Pani 
Aliny Mroczkowskiej - dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni odbyło się spotkanie sym-
patyków Pierwszego Marszałka Polski. 4-go czerwca 2009 r., powo-
łano nowy zarząd, pod przewodnictwem nauczyciela historii tejże 
szkoły, Arkadiusza Ordyńca - obecnie Honorowy Prezes Okręgu. 
Ustalono również pełną nazwę, pod którą Związek rozpoczął swoją 
działalność: „Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - To-
warzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddział Gdański z siedzibą 
w Gdyni”. Celem Związku Piłsudczyków stało się upowszechnianie 
wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego 
- kontynuacja idei Józefa Piłsudskiego w czasach obecnych, pielę-
gnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych, opieka nad mo-
giłami uczestników walk o niepodległość, popularyzacja i propago-
wanie spraw obronnych, przekazanie młodzieży zasad patriotyzmu 
i miłości do ojczyzny. Jednym z głównych założeń związku, była 
realizacja idei wzniesienia w Gdyni pomnika poświęconego Pierw-
szemu Marszałkowi Polski. 

Dnia 8-go stycznia 2010 r. wybrano Komitet Honorowy Budo-
wy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Na jego czele 
stanął Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek. W Komitecie Organi-
zacyjnym Budowy Pomnika znalazł się ówczesny zarząd Związku.

Dzięki zaangażowaniu osób takich jak: Julian Aleksander Mi-
chaś, Stanisław Władysław Śliwa, Daniel Duda, Małgorzata Gołę-
biowska, Bogusław Michalski i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 
zrealizowano ten wielki zamiar i 10-go listopada 2013 r., w 95. Rocz-
nicę Odzyskania Niepodległości, odsłonięto pomnik.

Obecna nazwa związku to: „Związek Piłsudczyków Rzeczypo-
spolitej Polskiej - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg 
Pomorski w Gdyni”. 

Od 4-go czerwca 2013 r. pracami Związku kieruje: Julian Alek-
sander Michaś - Prezes Gdyńskich Piłsudczyków, pułkownik ZP RP.

Julian A.Michaś

XXV-LECIE OKRĘGU POMORSKIEGO
W dniu 25 kwietnia 2015 roku rozpoczął się jubileusz XXV lecia powstania Związku Piłsudczyków w Gdyni. Uroczystość poprzedzi-

ła msza św. odprawiona w kościele Najświętszej Maryi Panny przez kapelana Okręgu ks. prałata Edmunda Skalskiego płk ZP RP. Po 
mszy św. zostały wręczone odznaczenia związkowe oraz medale pamiątkowe wydane na tę okoliczność, m.in.: Jarosławowi Bierec-
kiemu, Januszowi Różalskiemu, Mariuszowi Przybyszewskiemu, Maciejowi Bukowskiemu, Markowi Ritter i Janowi Szymkowiczowi.

Foto: Jerzy Hlades
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UROCZYSTOŚCI W REWIE

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

KOSAKOWO

W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyła się XII Uroczystość 
Odsłonięcia Tablic i Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego w gminie Kosakowo. Tytułem Zasłużonych Ludzi 
Morza uhonorowani zostali: prof. Andrzej Ropelewski, Augu-
styn Krauze, Jakub Myślisz.  Zebranych powitał wójt gminy 
Jerzy Włudzik.  Wśród gości pojawił się min.: prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek i starosta pucki Jarosław Białk. Odznaczenia 
i wyróżnienia ZPRP wręczał płk zw. Jarosław Bierecki oraz gen. 
bryg. zw. prof. Daniel Duda. Oprawę uroczystości zabezpieczy-
ła Marynarka Wojenna.

Foto: Jerzy Hlades
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

WARSZAWA

IMIENINY MARSZAŁKA

UROCZYSTOŚCI 
W KATEDRZE 
POLOWEJ WP

19.03.2015

Tradycyjnie, jak co roku, członkowie Okręgu Mazowieckie-
go ZPRP zebrali się przy swoim pomniku Marszałka Józefa 
Piłsudskiego na Placu Jego imienia w Warszawie by uczcić 

pamięć Wielkiego Polaka. Po okolicznościowym wystąpieniu 
prezesa Okręgu gen. dyw. zw. Wiesława Leszka Ząbka i złożeniu 
wiązanek kwiatów, uczestnicy spotkania udali się do Katedry Po-
lowej WP. Przed Muzeum Katedralnym powitał ich dyrektor płk 
[r] dr Jacek Macyszyn, który wygłosił prelekcję na temat budowy  
muzeum, a następnie zapoznał gości z ekspozycjami muzealny-
mi. Należy podkreślić wielką erudycję prelegenta oraz wrażenia 
jakie wywołało na uczestnikach spotkania to prawdziwe sanktu-
arium patriotyzmu i duchowości. Podczas spotkania w Sali Kon-
ferencyjnej prezes okręgu mazowieckiego ZPRP podziękował 
dyrektorowi Muzeum i wręczył stosowny upominek. Wspólny 
posiłek w restauracji HONORATKA, podczas którego dzielono się 
wrażeniami z pobytu w Muzeum oraz czekającymi nas przedsię-
wzięciami w 2015 r.  zakończył obchody Imienin Marszałka.                                   

Wies – Lech
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

WARSZAWA

SENAT UCZCIŁ 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

PIŁSUDCZYCY W SENACIE

Na zaproszenie Marszałka Senatu w dniu 6 maja 2015 r. 
Piłsudczycy ze Związku Piłsudczyków RP wzięli udział 
w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę śmierci 

marszałka Józefa Piłsudskiego oraz otwarciu wystawy „Naczelnik 
Państwa – marszałek Polski Józef Piłsudski [1867-1935]”. Wystawę 
z inicjatywy Komisji Obrony Narodowej przygotowało Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Otwierając wystawę marsza-
łek Bogusław Borusewicz w towarzystwie z Joanną Onyszkiewicz 
i Krzysztofem Jaraczewskim, [wnukowie Komendanta] przypo-
mniał, „że pamięć o Józefie  Piłsudskim towarzyszyła Polakom nawet 
wtedy, gdy komunistyczne władze chciały go wymazać z narodowej 
świadomości. Towarzyszy nam dzisiaj, ponieważ wolna i niepodległa 
polska bliska jest idei marszałka – idei Polski suwerennej, która myśli, 
w jaki sposób przygotować się na wypadek zagrożenia państwa". 
Przypomniał, że otwarciu wystawy towarzyszy uchwała w 80. rocz-
nicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego podjęta przez Senat na 
obecnym 74. Posiedzeniu z inicjatywy Komisji Obrony Narodowej. 
W uchwale Izba oddała część pamięci głównego architekta odbu-
dowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej, wybitnego polityka 
i dowódcy, dzięki któremu Polska obroniła się przed komunizmem  
sierpniu 1920 r.

Tekst uchwały został przez marszałka Bogdana Borusewicza 
przekazany na ręce prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczy-
ków RP gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy. Podczas uroczyste-
go otwarcia wystawy marszałek Bogdan Borusewicz oraz senato-
rowie: Wojciech Skurkiewicz i Piotr Zientarski, zostali przez prezesa 
Związku Piłsudczyków RP odznaczeni odznaczeniami związkowy-
mi w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Józefa Piłsud-
skiego. W uroczystości wzięli udział także: wiceminister Obrony 
Narodowej Maciej Jankowski i kierownik Ud/sKiOR, minister Jan 
Stanisław Ciechanowski.

Wiesław L. ZąbekFoto Michał Józefaciuk

Foto Michał Józefaciuk
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

OLSZTYN

W Olsztynie po raz kolejny odbyły się uroczystości Imienin 
Marszałka. Rozpoczęły się, pod tablicą poświęconą Mar-
szałkowi [zawieszoną na budynku Urzędu Marszałkow-

skiego], przyjazdem cadillaca z roku 1936, którym na uroczystość 
pojechali: Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP 
generał związku Stanisław Śliwa i Wiesław Brycki. 

- Przypominamy sylwetkę Józefa Piłsudskiego, żeby uczyć mło-
dzież szkolną i społeczeństwo, że historia i szacunek do historii ma 
wielkie znaczenie także dla naszych dzisiejszych działań i dla naszej 
przyszłości - zaznaczył Stanisław Śliwa.

Po krótkich wystąpieniach Stanisława Śliwy i Waldemara Ziar-
ka, prezesa olsztyńskiego oddziału Związku Piłsudczyków, przed-
stawiciele władz, duchowieństwa, służb mundurowych oraz szkół 
i organizacji pozarządowych złożyli pod tablicą kwiaty.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Urzędu Woje-
wódzkiego, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości, a którą po-
prowadziła Brygida Małeć, dyrektor Zespołu Szkół w Rogóżu im. 
Józefa Piłsudskiego. 

Ważnym punktem obchodów było wręczenie związkowych 
odznaczeń. Honorowe odznaczenia otrzymali m.in. marszałek wo-
jewództwa Gustaw Marek Brzezin, wojewoda warmińsko-mazur-
ski Marian Podziewski, prof. dr hab. Norbert Kasparek, Waldemar 
Ziarek oraz ks. abp senior Edmund Piszcz. - To bardzo cenne wyróż-
nienie. Ja w zasadzie wychowałem się na czci do Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Pamiętam też doskonale jego pogrzeb, miałem wówczas 6 
lat. Ze zdjęć w prasie najbardziej w pamięci zapadło mi to, że za trum-
ną biegła kasztanka Marszałka - powiedział ks. abp Piszcz.

W e wtorek 12 maja 2015 odbyły się w Olsztynie  woje-
wódzkie obchody 80-tej rocznicy śmierci Józefa Piłsud-
skiego, marszałka Polski, twórcy niepodległości Polski, 

realizowane pod patronatem marszałka województwa Marka Brze-
zina i poseł RP Iwony Arent.

Główna uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przed 
tablicą Marszałka w Olsztynie.

Obchody miały podwójny charakter: z jednej strony uczciły 
80.  rocznicę śmierci Marszałka, z drugiej przypomniały o osobach 
i działaniach jakie podejmowane były w obronie pamięci Józefa Pił-
sudskiego. W okresie PRL, w roku 1985 na Wydziale Humanistycz-
nym  WSP Olsztyn odbyła się tajna wieczornica poświęcona 50. 
rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego z udziałem profesora Andrze-
ja Skrzypka. Wydano też biografię Józefa Piłsudskiego sygnowaną 
pseudonimem Bronisław Żmudzki, pod którym ukrywał się obecny 
prof. dr hab. Norbert Kasparek.

IMIENINY MARSZAŁKA

80. ROCZNICA ŚMIERCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Foto: Jerzy Hlades

Po naszym spotkaniu, władze uczelni zostały zaproszone do 
partyjnego komitetu i usłyszały, że źle się u nich dzieje - wspomina 
Waldemar Ziarek, prezes olsztyńskich Piłsudczyków.
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

LIDZBARK WARMIŃSKI

Wstępujący członkowie od lewej: Jolanta Adamczyk, Ma-
ria Grzegorzewska, Kasia Radulewicz, Brygida Małeć, Ma-
rek Nowokuński, Stanisław Gotowiec

Pamiętamy o Marszałku

17 kwietnia 2015 r.  w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznym 
oddano hołd Józefowi Piłsudskiemu, w związku ze zbliżającą się 
80. Rocznicą śmierci. Gospodarz spotkania p. dyrektor Ewa Kaliszuk 

powitała przybyłych gości. Następnie zaproszeni goście poznali finalistów 
projektu artystycznego pt. „Józef Piłsudski - żywa legenda” zorganizowany 
w 3 kategoriach konkursowych: plastycznej, muzycznej i poetyckiej. Adre-
sowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych cieszył się dużym 
zainteresowaniem młodzieży. Goście wysłuchali prelekcji wiceprezesa ZK 
ZPRP gen. dyw. zw. Józefa Zyska nt. „Józef Piłsudski jako wychowawca”, obej-
rzeli archiwalny film o Marszałku z 1935 r, oraz wysłuchali recitalu pieśni 
legionowych w wykonaniu p. Hanny Niemira – nauczycielki naszej szkoły. 
Otwierając wystawę przygotowaną ze zbiorów CBW im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, wiceprezydent Olsztyna p. Jarosław Słoma podkreślił w swo-
im wystąpieniu, że droga życiowa Józefa Piłsudskiego jest dla nas przykła-
dem i spoiwem łączącym nasze poczucie narodowe. Wśród zaproszonych 
gości obok władz samorządowych miasta, duchowieństwa, pracowników 
oświaty i kultury przybyła również 21 osobowa grupa Towarzystwa Ziemi 
Wileńsko- Nowogrodzkiej ze Szczytna z p. Przewodniczącą Krystyną Deu-
ton.

Hołd Marszałkowi w 80. rocznicę 
śmierci

W Rogóżu, 16 maja 2015 r. ZPRP O/Lidzbark Warmiński zorganizo-
wał obchody upamiętniające 80. rocznicę śmierci Józefa Piłsud-
skiego. Uroczystości rozpoczęto mszą św. celebrowana przez 

proboszcza parafii w Rogóżu ks. kanonika Michała Ingo Czaje w koncele-
brze z ks. Wojciechem Sokołowskim – kustoszem Sanktuarium Matki Po-
koju w Stoczku Klasztornym. W głęboko patriotycznej homilii ks. Wojciech 
przybliżył zebranym postać marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego wielko po-
mne zasługi, mówiąc m.in.  „Zastał Polskę zniewoloną a zostawił wyzwoloną”.

Dalsza część uroczystości odbyła się w świetlicy w Rogóżu. Prezes od-
działu Lidzbarskiego ZPRP gen. dyw. zw. Józef Zysk powitał zebranych 
i odznaczył Honorowym Złotym Krzyżem Zasługi ks. kan. Michała Ingo 
Czaję, a nowo przyjętym członkom Związku [Jolanta Adamczyk, Katarzyna 
Radulewicz, Brygida Małeć, Maria Grzegorzewska, Ewa Adamowicz, Marek 
Nowokuński] wręczył legitymacje organizacyjne i statuetki z wizerunkiem 
Marszałka. Zabierając głos, wójt Gminy Fabian Andrukajtis podziękował za 
ta lekcję patriotyzmu podkreślając, „że Zespół Szkół w Rogóżu noszący imię 
Marszałka, od lat jest miejscem owocnej współpracy nauczycieli, uczniów z tu-
tejsza Izbą Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to dla nas ogromny 
zaszczyt i powód do dumy, że to miejsce znajduje się właśnie na terenie naszej 
gminy”.

Gimnazjaliści „14” w Rogóżu

W dniu 17.06.2015 r. uczniowie z Gimnazjum nr 14 w Olsztynie 
z Panią dyrektor Alicja Pogorzelską i Towarzystwem Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej z prezesem p. Zygfrydem Gładkowskim 

odwiedzili izbę Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu. Prelekcje 
na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego wygłosił i zaprezentował 
zbiory piłsudczanów kustosz Izby p. Józef Zysk, od wielu lat związany z Gim-
nazjum nr 14.  Goście zapalili również znicze pod Dębami Pamięci i wpisali 
się do księgi pamiątkowej.
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

PUŁTUSK

W 80. rocznicę śmierci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Akademii 
Humanistycznej im. Aleksandra 

Gieysztora w Pułtusku odbyła się konferencja 
naukowa nt. „Józef Piłsudski [1867-1935]. Dzie-
dzictwo epoki – wyzwania dla współczesności". 
Główni prelegenci wystąpili z referatami: prof. 
dr hab. Tomasz Nałęcz, Od Zułowa do Belwe-
deru. Charyzmatyczność i codzienność w życiu 
Marszałka;  Janusz Cisek, Piłsudski – strateg 
i mąż stanu. Walka o miejsce Polski w Europie 
1914 – 1935; prof. dr hab. Marek Jabłonowski, 
Budowa zaplecza politycznego obozu władzy 
1926-1930; prof. dr. hab. Edward Malak, Polskie 
lotnictwo wojskowe 1926 – 1935. Dążenie do 
samodzielności strategicznej i produkcyjnej; dr 
Jarosław Cymerski, Wojna prewencyjna prze-
ciwko III Rzeszy, niezależny plan Piłsudskiego 
z 1933 r. 

Przed konferencją wiceprezes Zarządu 
Krajowego ZPRP gen. dyw. zw. dr Wiesław Le-
szek Ząbek w asyście prezesa Oddziału prza-
snyskiego płk zw. Zbigniewa Kowalskiego 
wręczył rektorowi Uczelni prof. dr hab. Ada-
mowi Koseskiemu stosowny ryngraf Związku 
i przekazał serdeczne pozdrowienia od nie-
obecnego z przyczyn służbowych prezesa 
ZK ZPRP generała zw. Stanisława Władysława 
Śliwy. W konferencji wzięły udział delegacje 
Związku wraz z pocztami sztandarowymi: 
z Okręgu Nadburzańskiego z Wyszkowa z pre-
zesem płk zw. Konradem Wróblem i oddziału 
ciechanowskiego z prezesem płk zw. Jackiem 
Stachiewiczem. Konferencji towarzyszyła wy-
stawa poświęcona życiu i działalności Józefa 
Piłsudskiego oraz projekcja filmu z 1935 r. pt.: 
„Józef Piłsudski” w reżyserii Ryszarda Ordyń-
skiego. Po konferencji uczestnicy udali się pod 
Pomnik Józefa Piłsudskiego usytuowany przy 
firmie POLMEK, gdzie złożyli wiązanki kwia-
tów. Patronat nad uroczystościami obchodów 
80. Rocznicy śmierci Marszałka objął Starosta 
pułtuski p. Jan Zalewski, a współorganizatora-
mi byli: prezes POLMEK p. Andrzej Grabowski 
– gen. bryg. zw. oraz  prezes Oddziału ZPRP 
w Pułtusku płk zw. Andrzej Dolecki.

Wies-Lech

OBCHODY 80. 
ROCZNICY ŚMIERCI 

MARSZAŁKA
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27 kwietnia 2015 r. w Przasnyszu odbyły się uroczystości 
związane ze Świętem 2. Przasnyskiego Ośrodka Radio-
elektronicznego. Główną częścią uroczystości był uro-

czysty apel z udziałem dowódców zaprzyjaźnionych jednostek, 
przedstawicieli służb mundurowych, organizacji kombatanckich, 
Związku Piłsudczyków RP, władz samorządowych miasta, gminy 
i powiatu. Gości powitał dowódca  płk dypl. Witold Łukarzewski, 
który przedstawił krótką historię Ośrodka i historyczne więzi łą-
czące mieszkańców ziemi przasnyskiej z Wojskiem Polskim. Na 
początku uroczystości wiceprezesi Zarządu Krajowego ZPRP: 
gen. dyw. zw. Wiesław Leszek Ząbek i gen. dyw. zw. Józef Zysk 
dokonali aktu dekoracji Honorowym Złotym Krzyżem Związ-
ku sztandar Ośrodka oraz w asyście prezesa Oddziału Przasny-
skiego ZPRP płk zw. Zbigniewa Kowalskiego wręczyli dowódcy 
jednostki Honorowy Buzdygan Związku. Następnie odczytano 
rozkazy i wręczono wyróżnienia dla kilkudziesięciu żołnierzy 
Ośrodka. Po okolicznościowych wystąpieniach starosty powiatu 
przasnyskiego p. Zenona Szczepankowskiego i burmistrza mia-
sta p. Waldemara Trochimiuka, złożeniu dowódcy życzeń przez 
zaproszonych gości nastąpił pokaz działania grup szybkiego re-
agowania w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych oraz krótki 
koncert orkiestry wojskowej. Defilada i żołnierski poczęstunek 
na stołówce żołnierskiej zakończył uroczystość Święta Ośrodka.

Wies-Lech

PRZASNYSZ

CIECHANÓW

ŚWIĘTO PUŁKU

•W dniu 10 kwietnia 2015 r. poczet sztandarowy Oddziału cie-
chanowskiego wziął udział w uroczystościach 75. Rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej w Zambrowie. (na zdjęciu obok)

• W dniu 6 maja 2015 r. delegacja Oddziału ciechanowskie-
go ZPRP wzięła udział w otwarciu wystawy przygotowanej 
z okazji 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.

KRONIKA WYDARZEŃ
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WYSZKÓW

• W dniu 10 kwietnia 2015 r. delegacja Okręgu Nadbużańskiego 
ZPRP z pocztem sztandarowym wzięła udział w Uroczystościach 
Katyńskich w Zambrowie. Prezes Okręgu płk zw. Konrad Wróbel 
wraz z wiceprezesem Zarządu Krajowego ZPRP gen. dyw. zw. Wie-
sławem L. Ząbkiem wręczył wyróżnienia burmistrzowi Miasta Za-
mbrów p. Kazimierzowi Dąbrowskiemu i działaczce Rodzin Katyń-
skich p. Witomile Wołk – Jezierskiej. 

• W dniu 6 maja 2015 r. delegacja Okręgu wraz z prezesem płk zw. 
Konradem Wróblem wzięła udział w obchodach 80. rocznicy śmier-
ci Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowanego w Senacie RP.

• W dniu 10 maja 2015 r. delegacja Okręgu Nadbużańskiego ZPRP 
wraz ze sztandarem i prezesem płk zw. Konradem Wróblem  wzię-
ła udział w uroczystych obchodach 250 rocznicy utworzenia 
[7.05.1765] przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderu 
Świętego Stanisława w kościele św. Krzyża w Warszawie.

• W dniu 12 maja 2015 r. delegacja Okręgu Nadbużańskiego wraz ze 
sztandarem wzięła udział w konferencji naukowej w Akademii Hu-
manistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

• W m. kwietniu 2015 r. wyszkowski Związek Piłsudczyków RP za-
kończył w Puszczy Białej obchody 150. rocznicy Powstania Stycz-
niowego. Sformowana kolumna w historycznych strojach oraz 
uzbrojeniu została powitana przez wójta Brańszczyka p. Mieczy-
sława Pękulę i odebrała z jego rąk  replikę powstańczego sztanda-
ru. Oddano też hołd poległym, w miejscu gdzie znajdował się po-
wstańczy szpital polowy. Uroczystość zakończyła się symboliczną 
wieczerzą w Leśniczówce Tucholin.

• 19 marca b.r. w Komorowie odbyła się uroczystość obchodów 
Imienin Marszałka zorganizowana przez ZPRP Okręg Nadbużański. 
Mszę św. w kościele garnizonowym celebrował proboszcz parafii 
ks. prałat ppłk Sławomir Niewęgłowski w koncelebrze z kapelanem 
Okręgu Nadbużańskiego  ks. mjr Pawłem Stacheckim. Uroczystość 
zaszczyciły delegacje i poczty sztandarowe: ZPRP; OSP z Wyszkowa, 
Zespołu Szkół nr 2 i Szkoły Podstawowej w Paprotni Dużej; władze 
samorządowe z Ostrowi Maz.; żołnierze WP z dowódcą 22. Wojsko-
wego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie p. płk Ryszardem 
Kołaczem.                                                                                                              KW

KRONIKA WYDARZEŃ

• W dniu 12 maja 2015 r. delegacja Oddziału ciechanowskiego 
ZPRP wzięła udział w obchodach 80. Rocznicy śmierci Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Pułtusku. 

• W dniu 10 maja 2015 r. delegacja Oddziału ZPRP w Ciechano-
wie wraz ze sztandarem wzięła udział w uroczystościach 250 
– lecia ustanowienia Orderu Świętego Stanisława, które zor-
ganizowane zostały w bazylice pw. św. Krzyża w Warszawie.

• W dniu 17 maja 2015 r. delegacja Oddziału wzięła udział 
w uroczystościach w Grabowie (na zdjęciu obok)

CIECHANÓW



13

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

MALMÖ
Był w Malmö polski konsulat który w 2013 roku został zlikwi-

dowany. Decyzja ta spowodowała. że zagrożony został Po-
mnik upamiętniający szwedzką pomoc dla Polski w latach 

stanu wojennego. Autorem projektu był włoski artysta Antonio Pa-
squini (urodzony w 1944 roku w Carrara), ożeniony z Polką. Rzeźbę 
postawiono na niedużym postumencie obłożonym włoskimi pły-
tami marmurowymi.Na postumencie umieszczono tablicę: Polen 
tackar sina svenska vanner. 13.XII.1981 - 13.XII.2006. La Forza 
Vitale.

Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 13 czerwca 2007 roku 
z udziałem ówczesnej minister spraw zagranicznych Anny Fotygi, 
ówczesnego ambasadora RP w Królestwie Szwecji Michała Czyża 
i konsula generalnego Gerarda Pokruszyńskiego. Obecni byli także 
goście szwedzcy m.in. Niklas Holm, jeden ze Szwedów, który orga-
nizował pomoc dla Polski w stanie wojennym (i był z tego powodu 
aresztowany w PRL). W związku z likwidacją Konsulatu w Malmo 
w 2013 roku zapadła decyzja o zabraniu Pomnika do magazynu. 
Przeciwko tej decyzji wystąpili m.in. Danuta i Wiesław Kapergreno-
wie z Polskiego Związku Szerzenia Kultury w Malmö, którzy byli jed-
nymi z inicjatorów jego powstania. Za zgodą likwidatora Konsulatu, 
konsula Bartosza Grodeckiego, rozpoczęli starania u władz Miasta 
Malmo o znalezienie nowej lokalizacji, gdzie można by postawić 
pomnik. 

Pertraktacje z władzami komunalnymi trwały ponad rok. Pro-
wadzili je z upoważnienia Ambasady RP w Sztokholmie państwo 
Kapergrenowie. Władze miasta, w tym Kulturnamnden, pozytyw-
nie ustosunkowało się do pomysłu postawienia pomnika w nowym 
miejscu. Konsternacja wywołała jednak fakt, ze zachowała się tylko 
rzeźba, natomiast nie ma postumentu. Ale i to nie miało stanowić 
problemu. Miasto Malmo zobowiązało się, ze postument przygo-
tuje. Gdy zbliżał się termin odsłonięcia pomnika w nowym miejscu 
na rozmowy do władz komunalnych zaproszono Danutę i Wiesła-
wa Kapergrenów, którym oświadczono, że przeniesienie pomnika 
i postawienie na nowym postumencie kosztować będzie 100 tys. 
koron. Dając jednocześnie do zrozumienia, że ktoś to musi zapłacić. 
Cała sprawa zdawała się być absurdalna. Jak twierdzą, Kapergreno-
wie, pomnik przed konsulatem kosztował łącznie w 2007 roku 5 tys. 

POMNIK WDZIĘCZNOŚCI

koron.  Władze komunalne oczekiwały, że koszt weźmie na siebie 
Ambasada. Ponieważ jednak na samym początku władze miasta 
dawały do zrozumienia, że pokryją wszelkie koszta, sprawę po dłu-
gich dyskusjach uznano za zamkniętą. 

Ta burzliwa historia dobiegła końca, gdyż w dniu 29 maja 2015 r. 
w Parku Zamkowym nastąpiło uroczyste odsłonięcie po raz drugi 
Pomnika Wdzięczności Polaków dla Narodu Szwedzkiego za 
pomoc Polsce w Stanie Wojennym. W uroczystości wzięli udział 
piłsudczycy z Polski: sekretarz Zarządu Krajowego Związku Piłsud-
czyków RP Julian Aleksander Michaś płk ZP RP, który uhonorował 
Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Ambasadora Sztokholmu 
p. Wiesława Tarkę oraz Tomasz Madej płk ZP RP, Leszek Marian Wi-
śniewski płk ZP RP, Alicja Łazarska major ZP RP. Liczną grupę sta-
nowili również piłsudczycy w mundurach z oddziału w Malmo na 
czele z Wiesławem Kapergrenem płk ZP RP.  Uroczystość była zorga-
nizowana przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie 
Szwecji przy współudziale Danuty i Wiesława Kapergrenów - Pol-
skim Związkiem Szerzenia Kultury w Malmo, władze miasta Malmö, 
władze Lanstyrelse i organizacją Polska International w Malmö.

Przygotował: Julian Aleksander Michaś
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WARSZAWA
IMIENINY MARSZAŁKA
W dniu 19 marca 2015 r. Okręg Mazowiecki zorganizował Uro-
czyste Obchody Imienin Marszałka w Muzeum Katedry Polowej 
w Warszawie. Wykład na temat budowy Muzeum i prezentację 
ekspozycji muzealnych dokonał dyrektor płk dr Jacek Macyszyn. 
Wręczono również stosowne wyróżnienia.  Spotkanie zakończono 
wspólnym obiadem w restauracji HONORATKA.

ŚWIĘTO ORDERU ŚW. STANISŁAWA
Delegacja Okręgu Mazowieckiego ZPRP wraz z innymi delegacja-
mi Związku z Wyszkowa, Ciechanowa, Przasnysza i Kraśnika wzięła 
udział w dniu 10 maja w uroczystościach upamiętnienia Orderu św. 
Stanisława zorganizowanych w bazylice św. Krzyża w Warszawie. 
W czasie uroczystości Orderem św. Stanisława został odznaczony 
prezes naszego Związku generał zw. Stanisław Władysław Śliwa.

ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA
W dniu 12 maja 2015  r. piłsudczycy Okręgu Mazowieckiego ZPRP 
wzięli udział w obchodach 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego zorganizowanej przez Związek Piłsudczyków. O godz.  
12,00 odbyła się uroczysta odprawa warty honorowej przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza połączona z apelem pamięci „W hołdzie 
Marszałkowi” i złożeniem wieńców oraz wiązanek kwiatów. Na-
stępnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy św. w Archi-
katedrze św. Jana celebrowanej przez Jasnogórskiego Kapelana 
Żołnierzy Niepodległości o. prof. gen. bryg. zw. Eustachego Rako-
czego.  W skład delegacji składającej kwiaty weszli kol.: Janusz Pie-
lat, Waldemar Browiński, Waclaw Bojarski, Stanisław Trzciński, Tade-
usz Kułakowski, Leszek Sadura i Zbigniew Wawiorowski.

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
• W dniu 27 kwietnia 2015 r. prezes Okręgu Mazowieckiego gen. 
dw. zw. dr Wiesław Leszek Ząbek wziął udział w obchodach Święta 
2 przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego, gdzie wraz z pre-
zesem Oddziału Lidzbarskiego gen. dyw. zw. Józefem Zyskiem 
i prezesem Oddziału Przasnyskiego płk zw. Zbigniewem Kowal-
skim udekorował sztandar jednostki wojskowej Honorowym Zło-
tym Krzyżem Zasługi, a dowódcę jednostki płk Witolda Łukaszew-
skiego buzdyganem Związku.
• W dniu 29 maja 2015 r. wiceprezes Zarządu Krajowego ZPRP 
gen. dyw. zw. dr Wiesław Leszek Ząbek wziął udział w uroczysto-
ści święta Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Chorzelach. W czasie uroczystości wiceprezes ZK ZPRP wraz 
z prezesem Oddziału Związku w Przasnyszu płk zw. Zbigniewem 
Kowalskim i prezesem Oddziału Związku w Ciechanowie płk zw. 
Jackiem Stachiewiczem odznaczył dyrektora Szkoły p. Zofię Wiel-
gosz Honorowym Złotym Krzyżem Zasługi.

WLZ

Foto: Lechomir Domaszewicz
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Mszą św. w kościele pw. Józefa Rzemieślnika rozpo-
częły się w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Zambrowie 
miejskie uroczystości 75. Rocznicy Zbrodni Ka-

tyńskiej. Obok mieszkańców miasta i okolic udział w nich 
wzięły liczne poczty sztandarowe szkół, organizacji harcer-
skich, kombatanckich, piłsudczykowskich oraz delegacje 
przedszkoli, placówek szkolnych, Rodzin Katyńskich, służb 
mundurowych, władz samorządowych miasta, gminy i po-
wiatu oraz organizacji politycznych i społecznych. Homilię 
nawiązującą do 75. Rocznicy zbrodni katyńskiej wygłosił 
proboszcz parafii ks. prałat Marian Olszewski. Mszę uświet-
niła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysz-
tofa Witkowskiego.

Po mszy uczestnicy przemieścili się pod Tablicę Pamiąt-
kową przy ul. Ofiar Katyńskich, gdzie odbyły się dalsze uro-
czystości, a którą prowadził Dariusz Grabowski. Wartę hono-
rową zaciągnęły dzieci z 4 Gromady Zuchów „Leśne Skrzaty” 
działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie 
oraz funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Bo-
rze. W czasie uroczystości wiceprezes Zarządu Krajowego 
ZPRP gen. dyw. zw Wiesław Leszek Ząbek z asystującym mu 
prezesem Okręgu Nadbużańskiego  płk zw. Konradem Wró-
blem, odznaczył Honorowym Złotym Krzyżem Zasługi p. 
Witomiłę Wołk-Jezierską, córkę zamordowanego w Katyniu 
kpt. art. Wincentego Wołk [wykładowcę Mazowieckiej Szko-
ły Podchorążych Artylerii w Zambrowie] za wybitne zasługi 
w działalności niepodległościowej i przywracaniu prawdy 
o Zbrodni Katyńskiej oraz wręczył okolicznościowy Ryngraf 
Związku burmistrzowi miasta p. Kazimierzowi Dąbrowskie-
mu wraz z podziękowaniem za współpracę i wielki wkład 
w rozwój ruchu piłsudczykowskiego. Po wystąpieniach 
burmistrza miasta Zambrowa i p. Witomiły Wołk-Jezierskiej, 
obecne na uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązan-
ki kwiatów. Koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
i degustacja żołnierskiej grochówki zakończyły, tą tak udaną 
uroczystość.

Wiesław L. Ząbek 

ZAMBRÓW
UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE
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SYCÓW

W dniu 03 maja 2015 r., po odczytaniu decyzji Zarządu 
Krajowego ZP RP płk ZP. Tomasz Madej wręczył akty 
mianowania na stopnie oficerskie związku osiemnastu 

członkom i Złoty Krzyż Związku prezesowi Zarządu Okręgu Dolno-
śląskiego płk ZP. Włodzimierzowi Paceltowi. 

Uroczystość poświęcenia sztandaru miała miejsce w kościele 
parafialnym p.w. św. św. Piotra i Pawła, a celebrował ją ksiądz pro-
boszcz Sławomir Borowczyk. 

Ceremonię w Muzeum Regionalnym i w świątyni poprowadził 
kpt. ZP. Jacek Śródka. Awanse oficerskie odebrali: ppłk ZP.  Wojciech 
Kociński, ppłk ZP. Mariusz Kramarz, mjr ZP  Jerzy Kociński, mjr ZP Ja-
cek Przybył, kpt ZP. Maria Aleksanderek, kpt ZP. Beata Samulska, kpt 
ZP. Lucjan Kostrowicki, kpt ZP. Jacek Śródka, kpt ZP.  Adam Sroka, 
por ZP.  Jacek Nickel, por ZP. Krzysztof Lentka, por ZP. Jacek Koło-
dziejczyk, ppor ZP.  Oskar Pacelt, ppor ZP. Jacek Nickel, ppor ZP.  Ta-
deusz Nowicki, ppor ZP. Zygmunt Kłodnicki, ppor ZP. Wojciech Nie-
zgoda, ppor ZP. Stanisław Jędrasiak. 

Te same osoby, jako fundatorzy sztandaru, wbijały gwoździe 
pamiątkowe na drzewcu, a w imieniu generała Związku Stanisława 
Śliwy gwoździa wbił płk ZP. Tomasz Madej. 

Ponadto fundatorami sztandaru byli również płk ZP. Włodzi-
mierz Pacelt, ks. Kanonik Sławomir Borowczyk i Stanisław Czajka.

Podczas uroczystości w sycowskim muzeum legitymacje człon-
kowskie wręczono nowym członkom: Stanisławowi Czajce, Toma-
szowi Pawłowskiemu i Sławomirowi Piaseckiemu. 

Po zakończeniu pierwszej części uroczystości członkowie związ-
ku w asyście orkiestry reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu udali się do kościoła, gdzie w trakcie mszy za 
Ojczyznę, w asyście zaproszonych gości oraz pocztów sztandaro-
wych z miasta i gminy oraz licznych mieszkańców, dokonał się akt 
wręczenia i poświęcenia sztandaru związku. Rodzicami chrzestny-
mi sztandaru byli: Pani Nina Ostrowska - wnuczka Józefa Młynarza 

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

ps. Faryś - legendarnego dowódcy II Batalionu AK „Giewont” oraz 
Pan Stanisław Czajka - dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich 
i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. 

Po mszy wraz z zaproszonymi gośćmi i pocztami sztandarowy-
mi, członkowie związku wzięli udział w uroczystościach patriotycz-
nych związanych z rocznicą Konstytucji 3 Maja, które odbyły się na 
sycowskim rynku. 

Ostatnim etapem tego obfitującego w wydarzenia dnia był 
wspólny uroczysty obiad w restauracji AROMA STONE w Sycowie.

Beata Samulska
Fot. Beata Samulska

Gazeta Sycowska

WRĘCZENIE SZTANDARU
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.2014 R.

ŚWIATOWY DZIEŃ 
HYDROGRAFII

ŚWIĘTO 12 BATALIONU DOWODZENIA IM. 12 PUŁKU 
UŁANÓW PODOLSKICH  07.05. 2015 R.

Święto Niepodległości obchodzono w Szczecinie bardzo uro-
czyście. O godz. 10.00 Piłsudczycy uczestniczyli wraz z pocz-
tem sztandarowym w mszy świętej w intencji Ojczyzny spra-

wowanej przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abp 
Andrzeja Dzięgę w Katedrze Szczecińskiej.

O godzinie 15.30 rozpoczęły się uroczystości przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów w Szcze-
cinie od odegrania hymnu państwowego i podniesienia na maszt 
flagi narodowej. 

Po wystąpieniu Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka i modli-
twie pod przewodnictwem ks. abp Andrzeja Dzięgi, nastąpił apel 
poległych zakończony salwą honorową. Następnie złożono wieńce 
i wiązanki kwiatów. Piłsudczycy składali kwiaty na czele z Prezesem 
Okręgu brygadierem zw. Bohdanem Ronin-Walknowskim.

W dniu 7 maja Zachodnio-pomorski ZPRP obchodził Świę-
to 12 Batalionu Dowodzenia. Data ta jest szczególna, po-
nieważ nawiązuje do historycznej daty 7 maja 1919 roku, 

tj. do wręczenia sztandaru 12 Pułkowi Ułanów Podolskich przez gen. 
Lucjana Leśniewskiego.

W uznaniu zasług dla kontynuowania tradycji patriotycznej 
i narodowej oraz krzewienia idei marszałka Józefa Piłsudskiego zo-
stali odznaczeni: Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP: ppłk 
Andrzej Wojciechowski, pan Wiesław Zajdel, Srebrnym Krzyżem 
Związku Piłsudczyków RP: kpt. Rafał Kyszka, kpt. Marcin Konicki, kpt. 
Krzysztof Barszczewski, kpt. Maciej Staszewski, ks. ppor. Sławomir 
Bylina, st. sierż. Arkadiusz Pomieczyński, pani Patrycja Walewska, 
pan Zbigniew Ciesielski, pan Tomasz Osiński, pan Władysław Paw-
lak, pan Marek Piasecki. 

Odznaczenia wraz z Dowódcą 12. Batalionu Dowodzenia wrę-
czył Prezes Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Brygadier Związku Bohdan Ronin-
-Walknowski. 

W     dniu 27 czerwca 2015 r. odbyły się obchody Światowe-
go Dnia Hydrografii z udziałem przedstawicieli Okręgu 
Zachodniopomorskiego Związku Piłsudczyków Rzeczy-

pospolitej. Uczestnicy obchodów mieli możliwość zapoznania się 
z wieloma aspektami pracy hydrografów, łącznie z wykorzystaniem 
systemów pomiarowych. 

Podczas krajowych obchodów Światowego Dnia Hydrografii, 
w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP 
Generała Związku Stanisława Władysława ŚLIWY, Brygadier Związku 
Bohdan Ronin-Walknowski odznaczył kmdr Andrzeja Kowalskiego 
Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków.
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80. ROCZNICĘ ŚMIERCI 
MARSZAŁKA UCZCILI 

LEŚNICY W GRABOWIE

W dniu 17 maja 2015 r. odbyła się uroczystość 
w 80. Rocznicę pożegnania Marszałka Józefa Pił-
sudskiego przez Lasy Państwowe. To ważne wyda-
rzenie miało miejsce przy linii kolejowej w pobliżu 
stacji PKP Grabów n/Pilicą na terenie Nadleśnic-
twa Dobieszyn. Miejscowi leśnicy, w 2005 roku 
usadowili w tym miejscu głaz z tablicą epitafijną. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą polową pro-
wadzoną w koncelebrze przez: ks. dr Lecha Gra-
laka - profesora seminarium diecezjalnego w Ra-
domiu; ks. Dariusza Sałek -  proboszcza parafii 
Łękawica; ks. Roberta Kuropieski - kapelana leśni-
ków. Oprawę mszy św. zapewnił chór CONTABILE 
z Warki, a głęboko patriotyczna homilię wygłosił 
ks. dr Lech Gralak. Po mszy św. Chór CONTABILE 
wykonał wiązankę pieśni legionowych, a ucznio-
wie Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Stromcu przedstawili inscenizację słowno-
-muzyczną. Po okolicznościowych wystąpieniach 
m.in.:  prezesa Oddziału ZPRP w Głowaczowie 
gen. bryg. zw. Jana Chryzostona Czachowskiego; 
zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu Piotra Kacprzaka; by-
łego prezesa Oddziału ZPRP w Ciechanowie płk 
zw. Jana Polakowskiego; Honorowego obywatela 
Głowaczowa płk zw. Wacława Bojarskiego złożo-
no wieńce i wiązanki kwiatów pod obeliskiem oraz 
zapalono znicze.  

Degustacja wojskowej grochówki zakończy-
ła tę podniosłą i głęboko patriotyczną uroczystość. 
Udział w niej wzięło 21 pocztów sztandarowych, 
delegacje ze szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych: z Grabowa n/Pilicą; Głowaczowa; 
Stromca; Bożego; Augustowa, także służby mun-
durowe i Ochotnicze Straże Pożarne z: Grabowa; 
Grabwskiej Woli;  Łękawicy, Bożego, Boskiej Woli, 
Stromca, Dobieszyna, Piroga i Podlesia. Przybyły 
również delegacje samorządowe z powiatu Bia-
łobrzeskiego, Kozienickiego, Magnuszewa i Warki.

                                               
Jan Ch. Czachowski
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Wystąpienie zastępcy Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 

Piotra Kacprzaka 
[obszerne fragmenty]

[…] Na wieść o zgonie marszałka Piłsudskiego z Dyrekcji 
Naczelnej Lasów Państwowych w Warszawie wyruszył do 
Belwederu wielki poczet pracowników najwyższej instytucji 
leśnej pod przewodnictwem Dyrektora Naczelnego L. P. 
p. Adama Loreta. W pochodzie wzięli udział również pracownicy 
Dyrekcji Warszawskiej L.P. Wyłoniona z pochodu leśników 
delegacja dopuszczona została do śmiertelnych szczątków 
Wodza narodu i złożyła hołd  imieniem władz leśnych, 
Przysposobienia Wojskowego Leśników i Związku Leśników 
Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu eksportacji Zwłok z Warszawy 
do Krakowa leśnicy zgromadzili się na Polu Mokotowskim, 
gdzie miała odbyć się ostatnia  rewia wojsk przed Wodzem 
Narodu. Wieniec Leśników spleciony z przepięknej jedliny 
z szyszkami i liśćmi paproci, przywieziony przez Dyrektora Jan 
Dunin Markiewicza spod Radomia został złożony w imieniu 
wszystkich leśników u podnóża wzniesienia na którym stanęła 
trumna ze śmiertelnymi szczątkami Marszałka Piłsudskiego. 
[…] Chcąc przedstawić ostatnie pożegnanie Marszałka przez 
leśników, które miało miejsce na terenie lasów Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu posłużę się tekstem zaczerpniętym 
z tygodnika ilustrowanego „Echa Leśne” wydawanego w okresie 
międzywojennym przez Związek Zawodowy Leśników 
Rzeczpospolitej Polskiej i Przysposobienie Wojskowe Leśników.

„Na wieść o tym, że śmiertelne szczątki Wskrzesiciela Polski 
i Wodza Narodu ostatnią swą podróż z Warszawy do grobów 
Królewskich na Wawelu odbędą szlakiem na Radom – Kielce – 
Miechów, który przebiega znaczną swą przestrzenią przez lasy 
państwowe Dyrekcji Radomskiej, - naczelny dyrektor Lasów 
Państwowych p. Adam Loret, postanowił złożyć ostatni hołd 
Pierwszemu Marszałkowi Polski na najbliższej od Warszawy 
granicy powierzonych mu lasów. […]

W historycznym dniu, 17 maja, o wieczornej godzinie 
lasy państwowe złożyły swemu Oswobodzicielowi w hołdzie 
całopalną ofiarę na 4-ch olbrzymich stokach, płonących u jego 

granicy i oświetlających wśród nocnych, spotęgowanych czernią 
chmur, czerni, żałobną „bramę”, uwieńczoną napisem „LASY 
PAŃSTWOWE”, w zieleń i kiry owitą, z flagami państwowymi 
i żałobnymi.

Na tle migotliwych pochodni z obu stron szlaku stanęły 
przy bramie szeregi Przysposobienia Wojskowego Leśników 
Warszawskiej dyrekcji Lasów Państwowych, przed nimi sztab 
administracji Lasów państwowych z dyrektorem naczelnym 
p. Adamem Loretem, z dyrektorem Dunin-Markiewiczem z  Dyr. 
Radomskiej, oczekiwał przejazdu śmiertelnych szczątków 
Budowniczego odrodzonej Polski, który odchodził spocząć, jako 
Największy w Narodzie, w grobach królewskich Wawelu. 

W ciemni nocy i cichym poszumie lasu około godziny 21-ej 
zbliżył się do Warki pociąg żałobny. Padła komenda ‘prezentuj 
broń”! Znieruchomiały szeregi Przysposobienia Wojskowego 
Leśników, odkryły się głowy kierowników Administracji Lasów 
Państwowych. W kręgów płonących zniczów przesunął się 
wolno pociąg żałobny jak widmo. […] Żałobny pociąg minął 
bramę, płonące stosy, zastygłych w milczącym bolesnym hołdzie 
kierowników Administracji lasów Państwowych, kompanię 
honorową Przysposobienia Wojskowego leśników i wjechał na 
teren państwowych lasów, wśród których wstęgę ostatniej drogi 
Wodza – w ciemni lasu- jak daleko okiem sięgnąć, oświetlały 
gęsto płonące znicze z posterunkami honorowymi Organizacji 
Przysposobienia Wojskowego Leśników. […] 

Szlak ostatniej drogi Pierwszego Marszałka Polski wynosił 
41 km na terenie 10 nadleśnictw Radomskiej Dyrekcji Lasów 
Państwowych i ciągnął się od Warki poprzez Radom. Szydłowiec, 
Skarżysko. Kielce i Jędrzejów. Wzdłuż całej tej drogi płonęły stosy 
ofiarne i wyprężały się na baczność szeregi plutonów P.W.L. „.

Leśnicy Dyrekcji Radomskiej, niezależnie od wystawienia 
wart honorowych i rozpalenia ognisk wzdłuż całej drogi – na 
terenach leśnych – uczcili pamięć Wodza Narodu żałobnym 
nabożeństwem odprawionym w dniu 17 maja 1935 r. w Kościele 
Garnizonowym w Radomiu a w dniu pogrzebu wysłuchali 
polowej Mszy żałobnej na Placu Jagiellońskim. […]

Po 80 latach jesteśmy tu ponownie. Leśna sztafeta pokoleń 
trwa, by pamięć o Józefie Piłsudskim była ciągle żywa.

Piotr Kacprzak
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CZĘSTOCHOWA
• W dniu 23 czerwca 2015 r. w Instytucie Historii 

PAN w Warszawie odbyła się konferencja na-
ukowa nt. „Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego 
– Polska w Europie”. Wprowadzenia do obrad 
dokonał dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskie-
go p. Krzysztof Jaraczewski. Wybitni historycy 
min.: prof. Andrzej Nowak [Instytut Historii 
PAN]; prof. Włodzimierz Suleja [Uniwersytet 
Wrocławski]; prof. Janusz Odziemkowski [Uni-
wersytet kard. Stefana Wyszyńskiego]; prof. 
Janusz Cisek [Uniwersytet Jagielloński]; prof. 
Grzegorz Nowik [PAN, Muzeum Marszałka]; 
prof. Marek Kornat [IH PAN]; prof. Tomasz 
Schramm [Uniwersytet Poznański]; prof. Le-
szek Moczulski [Wyższa Szkoła Stosunków 
Międzynarodowych] i dr Andrzej Stawarz 
[Muzeum Józefa Piłsudskiego], w ciągu kilku 
godzin przedstawili najnowsze wyniki badań 
nad spuścizną polskiej myśli politycznej Józe-
fa Piłsudskiego.

• W dniu 12 maja 2015 r. w Auditorium  Maxi-
mum Akademii Humanistycznej im. Alek-
sandra Gieysztora w Pułtusku w 80. Rocznicę 
śmierci Marszałka odbyła się konferencja 
naukowa pt. „Józef Piłsudski [1867 – 1935] 
Dziedzictwo epoki – wyzwania dla współ-
czesności”. Uczestników konferencji powitał 
i wprowadzenie do obrad dokonał rektor 
UH prof. dr hab. Adan Koseski. Prelegenci 
w osobach: prof. Tomasz Nałęcz; prof. Janusz 
Cisek; prof. Marek Jabłonowski; prof. Edward 
Malak oraz dr Jarosław Cymerski przybliżyli 
zebranym aktualność myśli politycznej  Mar-
szałka w kontekście współczesnych wyzwań 
stojących przed Rzeczpospolitą. W konfe-
rencji uczestniczyły liczne delegacje piłsud-
czykowskie, m.in.: Okręg Nadbużański ZPRP 
z Wyszkowa; Okręg Mazowiecki z Warszawy; 
Oddział z Ciechanowa; Oddział z Pułtuska; 
Oddział z Przasnysza.

• W dniu 13 maja 2015 r. w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
odbyła się konferencja naukowa zorganizo-
wana wspólnie z Instytutem Historii PAN, WAT, 
AON, AMW nt. „Polska myśl techniczna w II 
wojnie światowej. W 70. Rocznicę zakończe-
nia działań w Europie". Konferencja była próbą 
spojrzenia na wkład Polaków w zwycięstwo 
Aliantów w II wojnie światowej z perspekty-
wy zaangażowania polskiej myśli technicznej 
i przyspieszenia zwycięstwa nad hitlerowski-
mi Niemcami – jak podkreślił podsumowując 
obrady płk prof. Juliusz Tym z Akademii Obro-
ny Narodowej. W konferencji uczestniczyła 
delegacja z Okręgu Mazowieckiego ZPRP.

Niecodzienne to było spotkanie i raczej 
nie oczekiwane, kiedy w wiosenny, 
majowy dzień zapadła decyzja od-

wiedzenia Jasnej Góry i spotkania się z o. prof. 
Eustachym Rakoczym. Wyruszyliśmy rankiem 
z Warszawy, Stasiu Śliwa z kapelanem Związku 
Marianem Próchniakiem nieco wcześniej, gdyż 
z Gdyni. Mknąc tzw.  „gierkówką” prosto na 
południe Polski, mijaliśmy, raczej szybko, ma-
lownicze miejscowości otulone kapryśną po-
godą, trochę deszczową, więcej pogodną, ale 
pochmurną, zadumani i rozważający problemy, 
z którym przyjdzie nam się zderzyć w Maryjnym 
Sanktuarium. Sprawa o tyle istotna, że dotyczy-
ła upamiętnienia pobytu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego na Jasnej Górze. Toczone wcześniej 
starania nie wykraczały poza sferę dyskusji 
i zmieniających się koncepcji - zawieszenia wi-
zerunku Marszałka jako wotum lub ryngrafu. 
Proponowano przy tym różne miejsca: od kapli-
cy Maryjnej do Żołnierskiego Panteonu Pamięci 
Narodowej. Każde, acz godne – były dla nas nie 
do przyjęcia. Chodziło nam o Tablicę Epitafijną, 
dokumentującą pobyt Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w sanktuarium Jasnogórskiej Królowej 
Korony Polskiej. Tablicę z wizerunkiem wielkie-
go Polaka, „który żył Polska i był do jej dyspo-
zycji zawsze”, a usytuowany na Jasnej Górze ma 
pozostać na wieki.

Powitanie było serdeczne jak i gościnność 
gospodarzy spotkania. Przy domowym obie-
dzie, poprzedzonym uhonorowaniem o. prof. 
Eustachego Rakoczego stosownym ryngrafem 
z okazji 45-lecia posługi kapłańskiej potoczyły 
się rozmowy w przedmiotowej sprawie uzu-
pełniane wspomnieniami wspólnej działalności 
w ruchu piłsudczykowskim. Przy okazji okazało 
się, iż uroczy gospodarz spotkania o. Rakoczy 
jest członkiem ZPRP ponad 20 lat o czym świad-
czyła wydana legitymacja Towarzystwa Pamięci 
Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Różanie.

Po wizualnej lustracji klasztoru na Jasnej 
Górze i żywej dyskusji zapadła decyzja ubiega-
nia się przez ZPRP o lokalizację Tablicy Epitafij-
nej przed wejściem do kaplicy Cudownego Ob-
razu na bramie w pobliżu Tablic poświęconych 
św. Janowi Pawłowi II i kard. Stefanowi Wyszyń-
skiemu, w pobliżu Pomnika Smoleńskiego.

Żegnając gości gospodarz spotkania 
z uśmiechem, ale też z pewnym patosem po-
wiedział: - Rzadko się zdarza, ale też nie jestem 
pewny, iż po raz pierwszy na Jasnej Górze spotka-
ło się pięciu generałów. W istocie była to prawda, 
gdyż stwierdzenie to dotyczyło: generała związ-
ku Stanisława Władysława Śliwy; gen. dyw. PDS 
ks. Michała; gen. dyw. związku Wiesława Lesz-
ka Ząbka; gen. bryg. zw. ks. infułata Mariana 
Próchniaka i gen. bryg. zw. o. prof. Eustachego 
Rakoczego. Oby to spotkanie wydało stosowne 
owoce.

WLZ

GENERAŁOWIE ZWIĄZKU NA JASNEJ GÓRZE

SESJE 
POPULARNO-NAUKOWE



80. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA 12.05.2015
UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE

Foto: Lechomir Domaszewicz
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