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OKŁADKA A Imieniny Marszałka w CBW

65. numer pisma Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk” obok tradycyjnych działów
zawiera akcenty związane z wypracowywaniem nowej polityki historycznej,
gdzie szczególny nacisk położony jest
na przywracanie rzetelności przekazów historycznych i wypełnianie stosowną refleksja historyczna białych
plam w tradycji oręża polskiego. Dotyczy to szczególnie nurtu
niepodległościowego reprezentowanego przez II konspirację
[m.in.: NSZ, NZW, WiN, KWP] i „Żołnierzy Niezłomnych”. Mówi
o tym felieton „Nowa polityka historyczna” dr. Wiesława L.Ząbka.
Tradycyjnie prezentujemy dokonania okręgów i oddziałów
ZPRP z Gdyni, Warszawy, Szczecina, Lidzbarka Warmińskiego,
Wyszkowa, Ciechanowa, Mławy, Kraśnika, Tomaszowa Lubelskiego, Sycowa, Pułtuska osiągane dzięki współpracy z władzami samorządowymi, szkołami i środowiskami niepodległościowymi.
Z ważniejszych wydarzeń [poza wyżej wymienionymi]
polecamy informacje z: posiedzenia Zarządu Krajowego, które odbyło w dniu 23.01.2016 r. w Kosakowie; z Centralnych
Obchodów Imienin Marszałka przeprowadzonych w dniu
17.03.2016 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie;
z 96. rocznicy Zaślubin Polski z morzem w Pucku z udziałem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz relacje z odsłonięcia Pomnika Marszałka w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Mławie, obchodzącej XX rocznicę przywrócenia Jego imienia.
Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZYKA,
spotka się z życzliwą oceną i zainteresowaniem.
Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek
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Temat z okładki

W

dniu 17 marca 2016 r. w Warszawie ZPRP zorganizował Centralne Obchody „Imienin Marszałka”,w trakcie których uhonorowano szereg członków i sympatyków
Związku Piłsudczyków RP stosownymi wyróżnieniami, awansami i odznaczeniami.
Na zdjęciu prezes ZK ZPRP gen. zw. Stanisław W. Śliwa (drugi od lewej) po wręczeniu wyróżnień: gen. dyw. zw. Józefowi Zysk, .................................................... oraz gen. bryg. zw. Wiesławowi
L.Ząbek.

Redaguje zespół. Redaktor naczelny - dr Wiesław L.Ząbek, z-ca redaktora - Tadeusz Ekiert, sekretarz redakcji - Stanisław Trzciński
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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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Ruch piłsudczykowski w Polsce
Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MŁAWIE
HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY SZKOŁY
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości."
/Marszałek Józef Piłsudski/

O

d 1968 roku w budynku aktualnej szkoły funkcjonowało
Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego, a jego absolwenci uzyskiwali dyplomy technika torfiarstwa (jedyna
taka szkoła w kraju) i technika towaroznawstwa surowców rolnych. Obok Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego w szkole
młodzież uczyła się także w Technikum Geodezyjnym, które funkcjonowało do roku 2000.
Od września 1977 roku budynek szkoły stał się własnością Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3.
Uczniowie zdobywali wykształcenie nie tylko w klasach technicznych, ale także w klasach szkoły zasadniczej, w takich zawodach jak: krawiec odzieży damskiej lekkiej, obuwnik, mechanik
maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych.
Ostatnim dyrektorem Liceum Pedagogicznego i pierwszym dyrektorem Technikum był Tadeusz Siemianowski. Następnie funkcję
dyrektora objął Stanisław Granic.
Klasy Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego i Technikum Geodezyjnego były liczne, w większości liczyły od 40 do 47
uczniów. Uczniowie poza przedmiotami ogólnymi zdobywali
wiedzę na takich zajęciach jak: przetwórstwo torfu, melioracja
i zagospodarowanie torfowisk, geodezja urządzeniowo-rolna, towaroznawstwo surowców rolnych, technologia rolno- spożywcza,
fototopografia i kartografia, fotogrametria i inne.
W tych latach uczniowie wraz z nauczycielami cały jesienny tydzień spędzali na wykopkach min. w PGR w Safronce. Życie
szkoły kwitło, obchodzono Dzień Kobiet. Podczas choinki szkolnej
uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wręczali nauczycielom
symboliczne, często zabawne prezenty, a studniówki z tradycyjnym polonezem, odbywały się na dolnym holu w szkole.
Lata 1982 -2012
Niestety 13 grudnia 1983 roku, w pierwszą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce podczas 7 godziny lekcyjnej
w szkole wybuchł pożar.
Po latach odbudowy budynek przybrał inny wygląd. Na starym
planie „maneżu” wzniesiono piętrowy obiekt zespolony łącznikiem
ze Szkołą Podstawową nr 3, a obecnie Gimnazjum nr 2. Zajęcia dydaktyczne wznowiono 1 września 1989 roku, wówczas dyrektorem
szkoły był Bonifacy Kaczmarczyk. W 28 pracowniach naukę rozpoczęło 850 uczniów [w Technikum Elektronicznym, Technikum Geodezyjnym i w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3] w zawo-
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dach: krawiec odzieży damskiej, operator maszyn i urządzeń
obuwniczych, monter aparatury radiowo- telewizyjnej, mechanik pojazdów samochodowych.
Od roku 1997 obowiązki dyrektora szkoły pełnił Jerzy Olaś.
W skład Zespołu od roku 2002 wchodziło III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
27 października 2005 roku Rada Powiatu Mławskiego
podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dokument podpisał Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich. Uroczystość nadania
imienia, przekazania sztandaru i odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi, odbyła się 17 marca 2006 roku. Od tej pory
19 marca każdego roku, w dniu imienin Marszałka, w szkole
obchodzimy Święto Patrona.
Uczniowie z wychowawcami organizują wycieczki do Krakowa, do Wilna, podczas których odwiedzają na Wawelu i na
Rossie grób i serce Marszałka. A podczas jednej z wycieczek
przywieziono ziemię z cmentarza na Rossie, która w pamiątkowej urnie znajduje się w gablocie na parterze budynku szkoły.
W 2010 r. szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiego programu „Katyń. Ocalić od zapomnienia”. Efektem podjętych działań
jest „Dąb Pamięci” posadzony przed budynkiem szkoły a poświęcony „bohaterowi katyńskiemu” – Eugeniuszowi Ożógowi.
Rok 2012 był dla Szkoły rokiem jubileuszowym. Czterdziestolecie opuszczenia murów szkoły przez pierwszych Absolwentów Technikum Przemysłu Rolno- Spożywczego było okazją do zorganizowania I Zjazdu Absolwentów z lat 1972- 1982
tego technikum. Inicjatorem i przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego był Absolwent Włodzimierz Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego. Zjazd odbył się 20 października
2012, zintegrował wszystkich związanych ze szkołą, skupionych pod jej sztandarem. Wydarzenie było odnotowane w prasie lokalnej i na portalach internetowych wraz z galerią zdjęć.
Lata 2013-2015
Od roku szkolnego 2013/2014 dyrektorem szkoły jest Stefan
Wojnarowski, zastępcą dyrektora - Małgorzata Malon-Miecznikowska. Do realizacji zadań statutowych szkoła dysponuje
następującą bazą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:
24 pracowniami dydaktycznymi, wyposażonymi zgodnie z nauczanymi tam przedmiotami, Aulą Maxima, multimedialnymi
środkami dydaktycznymi, halą sportową, siłownią, salą do
tenisa stołowego, boiskami do gier zespołowych, biblioteką
ze szkolnym centrum multimedialnym, 2 miejscami rekreacyjnymi: z telewizorem, stołem bilardowym, stołem piłkarskim,
cymbergajem, sklepikiem szkolnym, gabinetem profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, gabinetem pedagoga
szkolnego, gabinetem dyrektora i wicedyrektora; pokojem nauczycielskim, pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi, socjalnymi i magazynowymi oraz pomieszczeniem przeznaczonym na działalność Samorządu Uczniowskiego.
Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkoły są stypendystami
Burmistrza Miasta Mławy, Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenia „Pontyfikat Jana Pawła II”, otrzymują Nagrodę Starosty
Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty.
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GDYNIA - PUCK
96. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM
W PUCKU

1

0 lutego 2016 r. w Pucku odbyły się obchody 96. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Uroczystości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy rozpoczęły się na Rynku Miejskim, gdzie Zwierzchnik Sił Zbrojnych dokonał przeglądu Kompanii Honorowej Marynarki
Wojennej. Następnie w kościele Farnym p.w. Apostołów Piotra i Pawła
odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i ludzi morza, którą celebrował metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Po nabożeństwie
uczestnicy uroczystości [wraz z licznymi pocztami sztandarowymi organizacji samorządowych, cechowych, kombatanckich i szkół regionu
kaszubskiego] przemaszerowali ulicami miasta do portu rybackiego,

gdzie 10 lutego 1920 r. gen. Józef Haller z rozkazu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, wrzucił do morza
platynowy pierścień – symbol odzyskania przez Polskę
dostępu do Bałtyku. W trakcie uroczystości honorowe
odznaczenie Ligi Morskiej i Rzecznej „Pierścień Hallera”
wręczył Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczący Kapituły kontradmirał Czesław Dycz wraz
z prezesem Ligi Andrzejem Królikowskim.
Red.
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Święto Niepodległości
na Kaszubach

GDYNIA

W

   dniu 31 stycznia 2016 r. mieszkańcy Łubiany uczcili 96.
rocznicę wkroczenia żołnierzy Wojska Polskiego do powiatu kościerzyńskiego.
Po mszy św. w kościele parafialnym, ok. godz. 9.30 harcerze
i szwoleżerowie z Kolana koło Wieżycy, wraz z mieszkańcami
Łubiany, w uroczystym apelu uczcili to wydarzenie. Następnie
23. Drużyna ZHP z Łubiany udała się na uroczystości do Wielkiego
Klincza, podczas których wzięła udział w przemarszu i prezentacji
Szwoleżerów Rokitniańskich, a później w VI rajdzie patriotycznym,
zorganizowanym przez drużynę harcerską z Wielkiego Klincza.
Łubiańscy skauci udali się również na oficjalne uroczystości do
Kościerzyny. Wzięli udział w VII mini Rajdzie Kaszubskim na wzór
gry terenowej śladami historii i kultury, zorganizowanym przez kościerską policję, MOPS, straż pożarną, Muzeum Ziemi Kościerskiej
i Kościerską Chatę, stowarzyszenie Gryf. Dodatkową atrakcją rajdu
była sposobność spotkania na trasie rajdu z lekcją historii Józefa
Piłsudskiego, Jakuba Wejhera, Floriana Ceynowy, żołnierzy napoleońskich.
Sekretarz Zarządu Krajowego Związek Piłsudczyków Julian
Aleksander Michaś płk ZP RP uhonorował pięć osób Złotym Krzyżem Piłsudczyków RP, m.in.: p. Gertrudę Muchowską z Wielkiego
Klincza, dh Wernera Rzeźnikowskiego z Kościerzyny, p. Tomasza
Smuczyńskiego z Kościerzyny, ks. Mieczysława Gajewskiego z Łubiany, dh ppor. Edmunda Konkolewskiego z Wiela.
Na zaproszenie władz miasta Kościerzyny przybyła delegacja
Związku Piłsudczyków RP Okręgu Pomorskiego w Gdyni w składzie: Julian Aleksander Michaś - prezes, Leszek Borkowski z żoną
oraz Alicja Łazarska, Andrzej Andrzejewski, Krystyna i Edward Golańscy, Dariusz Łaszyca.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Drużynowy 23 DH z Łubiany
Phm. Piotr Kwidziński
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GDYNIA - KOSAKOWO
POSIEDZENIE
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP
- Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego
odbytego w Kosakowie
w dniu 23 stycznia 2016 r.
Posiedzenie Członków Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków
RP - TPJP otworzył prezes Związku kol. Stanisław Władysław Śliwa
dziękując zebranym za przybycie. Następnie zaproponował przyjęcie następującego porządku posiedzenia:
1. Informacja Prezesa o działalności Związku Piłsudczyków RP
w  2015 r.
2. Przyjęcie wniosków do planu Zarządu Krajowego na rok 2016.
3. Wystąpienia prezesów Okręgów i oddziałów Związku odnośnie
realizacji zadań.
4. Sprawozdanie finansowe skarbnika Związku kol. Tomasza Madeja.
5. Zatwierdzenie projektu sztandaru: Okręgu Gdynia, Okręgu Północnego „Rozewie”, Oddziału Szczuczyn.
6. Przyjęcie uchwał.
Zaproponowany porządek posiedzenia został przegłosowany
i przyjęty jednomyślnie.
Ad.1. Informacje o działalności Związku w 2015 r. przedstawił kol.
StanisławWładysław Śliwa. Podkreślił dalszy prężny rozwój Związku,
którego wymiernym dowodem są nowo powstające oddziały
i okręgi, m.in.: Komorowo – Ostrów Maz.; Łódź; Kozienice. Trwają
prace przy odtworzeni oddziału w Poznaniu i Radomiu, powołaniu
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nowych struktur w Kaliszu, Białobrzegach. Poinformował, iż
18 sierpnia 2016 r. planowana jest II Pielgrzymka Piłsudczyków
połączona z odsłonięciem Tablicy Epitafijnej Marszałka Józefa
Piłsudskiego na Jasnej Górze w Częstochowie. Kolejne posiedzenie
Zarządu Krajowego ZPRP odbędzie się 13 września 2016 r. na
Zamku ks. Świdnickich w Oleśnicy (organizator prezes Okręgu
Dolnośląskiego w Sycowie, kol. Włodzimierz Pacelt). Poświęcenie
i wręczenie sztandarów związkowych planowane jest: Okręgu
Północnego – Rozewie, w dniu 13 maja; Oddziału Szczuczyn
– 22 maja; Oddziału Gdańsk – 10 listopada 2016 r. Centralne
Uroczystości „Urodziny Marszałka” odbędą się 5 grudnia
w Katedrze Polowej WP w Warszawie; obchody „Dnia Weterana”
31 sierpnia – 1 września w Mławie, pielgrzymka piłsudczyków
do sanktuarium w Woli Gułowskiej i zwiedzenie muzeum gen.
Franciszka Klleberga – 1 października, a pielgrzymka piłsudczyków
do sanktuarium Bitwy Wiedeńskiej 1683 r. w Kalenbergu we
Wiedniu - 6 listopada 2016 r. Z innych osiągnięć to udział naszych
piłsudczyków w licznych uroczystościach państwowych i lokalnych
z okazji Świąt Narodowych.
Ad. 2. Prezesi Okręgów i oddziałów Związku w trakcie dyskusji
zapoznali zebranych z działalnością swoich terenowych kół.
[ważniejsze przedsięwzięcia zamieszczamy w kronice okręgów
i oddziałów związku (p. red.)].
Ad.3. Kol. Wiesław Leszek Ząbek w swoim wystąpieniu zapoznał
uczestników posiedzenia z Projektem planu działania ZPRP –
TPJP na 2016 rok. 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. Prenumerata „Piłsudczyka” jest
wymogiem statutowym. Krytycznie ocenił sprawozdawczość

merytoryczną i finansową terenowych kół Związku. Nie przestrzegana jest terminowość składania sprawozdań stanowiących materiał do prezentowania go w naszym piśmie
Ad. 4. Podjęto następujące uchwały:
- Uchwałę nr 1/2015. Zarząd Krajowy akceptuje powołanie
Sekretariatu Zarządu Krajowego ZPRP mającego na celu
usprawnienie pracy Zarządu.
- Uchwałę nr 2/2015. O powołaniu korespondentów Okręgów
i oddziałów Związku.
- Uchwałę nr 3/2015. Zarząd Krajowy powołuje Zespół do
spraw Odznaczeń Państwowych.
- Uchwałę nr 4/2015. Zarząd Krajowy akceptuje „Plan działania
Związku Piłsudczyków RP na 2016 rok”.
Posiedzenie zakończył kol. Stanisław W. Śliwa, dziękując
uczestnikom za aktywną dyskusję.
Za zgodność:
Wiesław Leszek Ząbek
Wiceprezes ZPRP-TPJP
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CIECHANÓW
KRONIKA
• W dniu 17 kwietnia 2016 r. delegacja oddziału wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach 76. Rocznicy
zamordowania polskich jeńców wojennych a Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje w Zambrowie.
• W dniu 12 maja 2016 r. delegacja Oddziału ciechanowskiego
ZPRP wzięła udział w obchodach 81. Rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
• Udział delegacji w uroczystych obchodach Narodowego
Dnia Żołnierzy Wyklętych, w dniu 1 marca 2016 r.
• Stała współpraca z OSW Związkiem Strzeleckim STRZELEC JS
1022 i JS 1006 w Płońsku, Grupą Rekonstrukcji Historycznej
79PP Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy oraz Wojskiem
Polskim.
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KRONIKA

PUŁTUSK

• W dniu 20 września 2015 r. delegacja Okręgu wzięła udział
w odsłonięciu Pomnika 5. pułku ułanów Zasławskich
w Ostrołęce.
• W dniu 11 listopada 2015 r. członkowie Okręgu zorganizowali
uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, składając
wiązanki kwiatów na cmentarzu i pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Uroczystości poprzedziła msza św.
w intencji Ojczyzny w miejscowej Bazylice.
• W dniu 5 grudnia 2015 r. delegacja piłsudczyków w składzie,
koledzy: Kazimierz Karpiński, Zenon Kruchelski, Janusz
Iwiński, Lech Chybowski wzięła udział w odsłonięciu pomnika
upamiętniającego działania bojowe Grupy Operacyjnej [GO]
„Wyszków” i gen. Wincenta Kowalskiego.
• W dniu 8 grudnia 2015 r. koledzy: Andrzej Dolecki, Kazimierz
Karpiński, Radosław Lolo wzięli udział w spotkaniu
autorskim książki Pawła Ajdackiego „Szlakiem wielkiej
wojny na Mazowszu - cmentarze wojenne z lat 1914-1920”,
zorganizowanej w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im.
J. Lelewela w Pułtusku.
• W dniu 27 lutego 2016 r. delegacja Okręgu uczestniczyła
w odsłonięciu kapliczki poświęconej powstańcom 1863 r.
w Łączce pod Długosiodłem.
• W dniu 15 marca 2016 r. delegacja Okręgu z kol. Kazimierzem
Karpińskim wzięła udział w Centralnych Uroczystościach
„Imieniny Marszałka” w Warszawie. W trakcie uroczystości
awansem do stopnia mjr Związku wyróżniono: kol. dr Roberta
Euzebiusza Dynaka; do stopnia rotmistrza ks. kan. Andrzeja
Dmowskiego; kapitana kol. Janusza Iwińskiego.
• W dniu 17 kwietnia 2016r. przedstawiciele oddziału ZPRP
w Pułtusku wzięli udział w uroczystościach Katyńskich
w Zambrowie.
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WARSZAWA
IMIENINY MARSZAŁKA

10

C

entralne Uroczystości „Imienin Marszałka”, w dniu
17 marca 2016 r. rozpoczęły pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Placu Marszałka w Warszawie od
złożenia wieńca i wiązanek kwiatów, które w imieniu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej złożył prezes Zarządu Krajowego gen. Związku Stanisław Władysław Śliwa.
W składaniu wiązanek kwiatów uczestniczyły liczne delegacje terenowych organizacji Związku wraz z pocztami sztandarowymi z Gdyni, Sycowa, Ciechanowa, Tomaszowa Lubelskiego, Kraśnika i Pułtuska. Piękny wieniec z symboliką Godła
Narodowego ufundował Okręg Dolnośląski z Sycowa wraz
z lokalnym Oddziałem OHP.
Dalsza część uroczystości zorganizowanej wspólnie z pracownikami Wszechnicy Wojskowej i Związku Piłsudczyków
odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kierownika Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentował min. Jan Józef Kasprzyk.
Po powitaniu delegacji piłsudczykowskich z całego kraju,
które przybyły wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu, delegacjami szkół noszących imię Marszałka i pocztami
sztandarowymi oraz honorowych gości, m.in.: p. dr Bogdana
Borusewicza – wicemarszałka Senatu RP; p. prof. Wojciecha
Fałkowskiego – podsekretarza Stanu w MON; p. Piotra Zientarskiego – senatora RP, nastąpiła ceremonia wręczenia wyróżnień i odznaczeń.
Medale „Pro Patria” dla n/w piłsudczyków wręczył min.
Jan Józef Kasprzyk.
………………………………………………….
Awansem do stopnia rotmistrza Związku został wyróżniony ks……….
Po okolicznościowym wystąpieniu prezesa Zarządu Krajowego nastąpił akt dekoracji członków Związku awansami i odznaczeniami związkowymi.
Ryngraf Związku Piłsudczyków RP wręczono: Szefowi
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Panu
Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi; Dyrektorowi Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie Panu dr Janowi
Tarczyńskiemu; Wiceprezesowi Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków RP generałowi dywizji Związku Wiesławowi
Leszkowi Ząbek; Wiceprezesowi Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków RP generałowi dywizji Związku Józefowi Zysk;
Prezesowi Okręgu Nadbużańskiego Związku Piłsudczyków
RP Pułkownikowi Związku Konradowi Wróbel; Prezesowi
Okręgu Związku Piłsudczyków RP w Ciechanowie Pułkownikowi Związku Jackowi Stachiewiczowi; Kapitanowi Związku Piłsudczyków RP Mirosławowi Macińskiemu; Kapitanowi
Związku Piłsudczyków RP Bolesławowi Ozdarskiemu.
Złotym Honorowym Krzyżem Związku zostali wyróżnieni:
Pani Katarzyna Gintrowska, Pan Bogusław Niziński, Pani Hanna Szczepanowska, Pan Tadeusz Krawczyk, Pani Małgorzata
Srebrzyńska, Pan Adam Jaguszow, Pan Mieczysław Wójcik,
Nadleśnictwo Dobieszyn /na Sztandar/, Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stromcu /na Sztandar/.

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
Srebrnym Honorowym Krzyżem Związku
wyróżniono: Pana Rafała Szabałę-Chełmińskiego, Pana Mirosławowa Kuty, Panią Beatę Dymczyk.
Okolicznościowym Medalionem Związku
wyróżniono: min. Jan J. Kasprzyka i dyrektora
CBW dr. Jan Tarczyńskiego.
Wyróżnienia wręczał prezes Zarządu Krajowego gen. Związku Stanisław W. Śliwa w asyście wiceprezesów, gen. dyw. Związku Wiesława L. Ząbka i Józefa Zyska.
Po okolicznościowym wystąpieniu prezesa
Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisława
W. Śliwy, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego wystąpił z koncertem pieśni
legionowych i żołnierskich.
Tradycyjny poczęstunek zakończył tę wybitnie patriotyczną uroczystość.
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• W dniu 5 grudnia 2015 r. w rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, członkowie Okręgu Mazowieckiego, Okręgu Dolnośląskiego i Oddziału
Ciechanowskiego z pocztami sztandarowymi oraz
delegacja Zarządu Krajowego z prezesem gen. ZP
Stanisławem W. Śliwą, złożyli pod pomnikiem Marszałka w Warszawie kwiaty. Awansem do stopnia
gen. bryg. Związku został wyróżniony kol. Tomasz
Madej. Dalsze uroczystości odbyły się w Instytucie
Józefa Piłsudskiego, gdzie dokonano odsłonięciu Tablicy na budynku „PASTY”, upamiętniającą powstanie Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski.
• W dniu 18 grudnia 2015 r. w Sali Kolumnowej Ratusza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, odbyło się
spotkanie świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia podczas którego podzielono się tradycyjnym
opłatkiem. Uhonorowano zasłużonych działaczy
ruchu piłsudczykowskiego, m.in.: Złotym Honorowym Krzyżem ZPRP kol. Bogusława Saganowskiego;
listami gratulacyjnymi z okazji awansu na wyższy
stopień w Wojsku Polskim kol: Wacława Bojarskiego. Waldemara Sobczyka, Tadeusza Kułakowskiego. Wręczono legitymacje nowym członkom, kol.:
Kazimierzowi Pogorzelskiemu, Wojciechowi Kade.
Uroczystą wieczerzę wigilijną spożyto w restauracji
„Myśliwska”.
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• W dniu 15 marca 2016 r. Okręg Mazowiecki zorganizował
Uroczyste Obchody Imienin Marszałka w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.

• W dniu 21 marca 2016 r. w ramach organizowanych spotkań
przedświątecznych delegacja Okręgu Mazowieckiego ZPRP
wzięła udział w tradycyjnym „jajeczku” zorganizowanym
w Muzeum Katedry Polowej WP przez płk dr Jacka Macyszyna.

• W dniu 15 kwietnia delegacja Okręgu Mazowieckiego wzięła udział w tradycyjnych obchodach Święta Sapera na płycie czerniakowskiej nad Wisłą w Warszawie.
• W dniu 17 kwietnia 2016 r. delegacja Okręgu Mazowieckiego ZPRP wzięła udział wraz z delegacja Okręgu Nadburzańskiego z Wyszkowa i oddziału z Pułtuska w uroczystościach
Katyńskich w Zambrowie, zorganizowanych przez burmistrza p. mgr Kazimierza Dąbrowskiego.
• W dniu 12 maja 2016 r. piłsudczycy Okręgu Mazowieckiego
ZPRP wzięli udział w obchodach 81. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowanej przez Związek
Piłsudczyków. O godz. 12,00 odbyła się uroczysta odprawa
warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza połączona z apelem pamięci „W hołdzie Marszałkowi” i złożeniem wieńców oraz wiązanek kwiatów. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy św. w Archikatedrze
św. Jana celebrowanej przez Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości o. prof. gen. bryg. zw. Eustachego
Rakoczego. W skład delegacji składającej kwiaty weszli kol.
Janusz Pielat, Waldemar Browiński, Waclaw Bojarski, Stanisław Trzciński, Tadeusz Kułakowski.
Wies-Lech

FELIETON
Nowa polityka historyczna
Pojęcie nie pejoratywne, lansowane przez współczesnych polityków, wywołuje jednak określone kontrowersje. Niewątpliwie, narracja
historyczna określonych faktów, wydarzeń zawiera podtekst polityczny
w zależności od poglądów, rodowodu ideowego danego historyka czy
reprezentanta ugrupowania partyjnego. Stąd ogólnie przyjęty pogląd,
że historia nie jest nauką ścisłą a polityczną, bowiem od zarania dziejów
jest pisana i uprawiana pod ekipę rządząca. Ale czy nowa?
Słusznie dążymy do prawdy historycznej. Przywracanie właściwej
oceny tradycji oręża polskiego, wysiłku zbrojnego żołnierzy i społeczeństwa, rzetelności badań nad źródłami historycznymi, staje się koniecznością chwili. Nie może być gloryfikacji nurtu niepodległościowego
czy czynu zbrojnego w dokonaniach określonej formacji politycznej.
Czyniono tak, zarówno w II Rzeczypospolitej jak w minionym okresie
PRL. W II Rzeczypospolitej w przekazach i opracowaniach historycznych
dominował nurt piłsudczykowski, legionowy związany z Marszałkiem
Józefem Piłsudskim, kosztem nurtu narodowego [gen. Józef Haller, gen.
Józef Dowbor Muśnicki, powstanie wielkopolskie, II Brygada Legionów,
„Błękitna Armia”] czy chadecki [Wojciech Korfanty, powstania śląskie].
W okresie PRL była gloryfikacja szlaku bojowego 1 i 2 AWP, ruchu oporu
GL, AL, BCH kosztem czynu zbrojnego AK, NSZ, czy formacji wojskowych
na Zachodzie. Transformacja ustrojowa po 1989 r. przywróciła właściwą
relację ocen i badań historycznych. „Wyzwolone” spod kurateli ZBOWiD
liczne organizacje niepodległościowe znalazły swoją tożsamość. Podobnie się działo z organizacjami o proweniencji „akowskiej” czy tzw. II konspiracji [NSZ, NZW, WiN, KWP itp.] . Masowo organizowano konferencje
i sesje naukowe. Rynek wydawniczy szybko zapełnił się opracowaniami
i publikacjami w formie druków zwartych. Powstające stowarzyszenia
czy komitety obywatelskie już na początku lat 90-tych upamiętniały
tzw. „Żołnierzy Wyklętych” pomnikami czy obeliskami, m.in. w Makowie, Różanie, Rykach, Puławach, Radomiu. Organizowały konferencje
popularno-naukowe ,m.in.: w Mławie, Ostrołęce, Makowie pokłosiem
których były publikacje książkowe. W tych przedsięwzięciach jako inspirator i współorganizator działał Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej
Polskiej – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. W dniu15 lutego
2011 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o ustanowieniu w dniu
1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Dziś nadajemy szczególną rangę Żołnierzom Niezłomnym ich dużą
rolę w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. Po latach zapomnienia, wyszydzenia przywrócono im tożsamość narodową, oddano godność i cześć. I słusznie.
Ale, czy może to być li tylko jeden kierunek działalności historycznej.
W tak skomplikowanej rzeczywistości społeczno-politycznej z jaką boryka się nasze społeczeństwo, nasz kraj?
Podobnie z Żołnierzami Niezłomnymi. Nadmierna gloryfikacja,
bezkrytyczna cezura prezentowana przez niektórych historyków i utożsamiająca ich z rzekomym Powstaniem Narodowym lat 1945-1963 jest
zgoła przysłowiowy „uprawianiem” historii w formie wahadła, od ściany do ściany. Jeżeli pomijamy w swoich ocenach materiały źródłowe,
kontrowersyjność działalności niektórych, nielicznych ugrupowań bez
kierownictwa wojskowego i nadzoru politycznego po 1949 r. możemy
ponownie zakłamywać historię i mimo dobrych intencji popadać w kolejne skrajności.
Jak wtedy będzie wyglądała „nowa polityka historyczna”. „Historia
vita est”. Oby pozostała nauczycielką życia, a nie polityczną potrzebą!
Wiesław Leszek Ząbek
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LIDZBARK WARMIŃSKI
NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ

W

dniu 21 stycznia 2016 r. członkowie Oddziału oraz
mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego przeżywali
niecodzienną uroczystość. Prezes Oddziału ZPRP
kol. Józef Zysk za wybitne zasługi został awansowany do stopnia pułkownika Wojska Polskiego. Uroczystość wręczenia aktu
mianowania odbyła się w Sali Tradycji 9. Warmińskiego Pułku
Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, w obecności licznie przybyłych gości, m.in.: gen. dyw. dr Leszka Surawskiego
– Dowódcy 16 Pomorskiej Zmechanizowanej; płk dypl. Janusza Wiatra – Dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej; płk dypl. Andrzeja Szczołka – Szefa WSzW w Olsztynie;
płk dypl. Tomasza Łyska – Dowódcy 9. Warmińskiego Pułku
Rozpoznawczego oraz szefów, komendantów i dowódców
jednostek wojskowych i instytucji wojskowych regionu warmińsko-mazurskiego.
Po przyjęciu meldunku o gotowości do uroczystości przez
Dowódcę 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, nastąpiło wprowadzenie sztandaru 9. Warmińskiego Pułku Zmechanizowanego i historycznego sztandaru TPJP-ZPRP oraz odegranie Hymnu Państwowego. Dowódca uroczystości powitał
zaproszonych gości, a po odczytaniu decyzji MON gen. dyw.
dr Leszek Surawski w towarzystwie dowódcy Garnizonu Lidzbark Warmiński i szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Olsztynie wręczył akt mianowania do stopnia pułkownika

ppłk rez. Józefowi Zysk. Po wystąpieniach Honorowych Gości
oraz złożonych gratulacjach uroczystość zakończył wspólny
żołnierski obiad na Zamku Biskupów Warmińskich.
RED.

Od lewej: poczet ZPRP w składzie - mjr Tomasz Kręcik, chor. Grzegorz Dowiat, Barbara Bartoszewicz, płk Józef Zysk, gen. dyw. dr Leszek Surawski, szef
WSzW Olsztyn - płk Andrzej Szczołek, dowódca 9 pr - płk Tomasz Łysek i poczet sztandarowy 9 pr
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SZCZECIN
Szczecin 10.01.2016 r.
Pan ppłk dr Krzysztof Szczur
Kilka dni temu w nasze ręce trafił egzemplarz redagowanych przez
Pana „Szczecińskich Zeszytów Kresowych" z lipca, sierpnia i września 2015r. W zeszytach tych powołując się na płk Izydora Modelskiego postaci w historii naszej Armii na Zachodzie, bardzo kontrowersyjnej. Wylewa Pan „kubeł pomyj" na śp. marszałka Józefa
Piłsudskiego - konstruktora naszej Niepodległości, twórcę Polskiej
Armii i jej zwycięskiego Wodza, który dzięki odniesionym zwycięstwom ocalił nie tylko Polskę, ale uchronił również zachodnią Europę przed zalaniem jej przez skomunizowaną dzicz ze wschodu.
Marszałek Piłsudski był jedynym trzeźwo patrzącym w przyszłość
Europy politykiem. Dostrzegał niebezpieczeństwo wynikające
z odrodzenia militarnej potęgi Republiki Wajmarskiej, i jeszcze
przed dojściem do władzy Hitlera, usiłował nakłonić zachodnich
sojuszników do prewencyjnej wojny z Niemcami. Gdyby wówczas
przywódcy zachodni mieli mniej skrupułów a więcej rozumu nie
doszłoby do li Wojny Światowej i hekatomby poniesionych w niej
ofiar. Tyle jeżeli chodzi o Marszałka.
Natomiast Pan Panie pułkowniku mimo, że żyjemy w liberalnej
demokracji, gdzie każdy obywatel ma prawo głosić swoje poglądy bez obaw o konsekwencje, musimy liczyć się z tym, że nosi Pan
mundur który do czegoś Pana zobowiązuje.
Nie wolno Panu plamić munduru obelżywymi wyzwiskami wobec swoich przełożonych i wyższych stopniem oficerów Wojska
Polskiego, zarówno żyjących jak i martwych, co czyni Pan wobec
śp. Marszałka Piłsudskiego w sposób wręcz grubiański, nielicujący z Pana stopniem wojskowym. Uważamy Pana jako człowieka
z grona elity intelektualnej naszego pięknego miasta Szczecina w którego archiwach przejdzie Pan do historii przede wszystkim
jako wzięty lekarz z ambicjami „literata" i sponsora wydawanego
przez siebie pisemka.
Uważamy, że należy
pozostawienie dziejów
naszej Armii wyspecjalizowanym w tej dziedzinie historykom.
Członkowie Związku
Piłsudczyków RP
w Szczecinie
Załączniki:
Kserokopia Szczecińskich Zeszytów
Kresowych - artykuł
ppłk Szczura.

Ostatnie pożegnanie
śp. kpt. zw. Mirosławy Karpuk
Śp. kpt. zw. Mirosława Karpuk urodziła się 4 września
1939 roku w Gdyni, gdzie spędziła swoją młodość. W 1959 r.
przyjechała do Szczecina. Tu
założyła rodzinę z Tadeuszem
Karpukiem, wkrótce urodziła
córkę i doczekała się wnuka.
Na stałe związała się z Ziemią
Szczecińską.
10 listopada 1990 r. wraz
z mężem Tadeuszem zakłada Koło Związku Piłsudczyków RP w Szczecinie. Przez
całe ćwierćwiecze działalności w Związku Piłsudczyków
RP uczestniczyła aktywnie
w jego działalności. Jest osobą znaną i cenioną, natomiast
z osobami z poza Związku
utrzymywała serdeczne kontakty. 11 listopada 1994 r. była
w honorowym składzie pocztu sztandarowego przy poświęceniu sztandaru Związku w katedrze Szczecińskiej
przez arcybiskupa Przykuckiego.
10 listopada 1990 r. rozpoczęła pracę nad Kroniką Oddziału Szczecin, kierowała zespołem redakcyjnym kroniki.
W wymienionym okresie Kronika zawierała 187 artykułów
oraz 652 zdjęć pokazujących
życie i działalność oddziału
Szczecin w większości wykonanych przez śp. Mirosławę.
Śp. kpt. zw. Mirosława Karpuk odeszła na ostatnią wartę
w dniu 4 marca 2015 r. Została pochowana w grobowcu
rodzinnym na Cmentarzu
Centralnym w Szczecinie. Na

miejsce wiecznego spoczynku
odprowadziło Ją liczne grono
rodziny, przyjaciół oraz Piłsudczycy z pocztem sztandarowym na czele. Mszę żałobną
koncelebrowali Ojcowie Dominikanie ze Szczecina.
W uznaniu Jej wielkich
zasług została odznaczona:
Brązowym Krzyżem Zasługi
RP, Złotym Gryfem Pomorskim, Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP, Medalem
200-lecia 12. pułku Ułanów
Podolskich oraz wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami regionalnymi.
Jej nazwisko na stałe zostało umieszczone w Encyklopedii Miasta Szczecina jako
współzałożycielki Oddziału
Związku Piłsudczyków RP
w Szczecinie, a w naszej pamięci pozostanie na zawsze.
Jan Rzeczycki
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KRAŚNIK
OBCHODY 100 ROCZNICY WEJŚCIA
LEGIONÓW POLSKICH NA WOŁYŃ

W

dniu 21 sierpnia 2015r. odbyły się - jak co roku
- w Kostiuchnówce, uroczystość z okazji przybycia
Legionów Polskich na Wołyń i stoczonych tam ciężkich walk z wojskami rosyjskimi. Uroczystość zaszczycili, m.in.:
Konsul Generalna RP w Łucku Pani Beata Brzywczy, dyrektor
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Pan Krzysztof Jaraczewski - wnuk Marszałka, harcerze z Polski i Ukrainy na czele
z harcmistrzem Panem Jarosławem Góreckim, którzy od wielu
lat pracowali nad renowacją i urządzeniem leśnego cmentarza
w rejonie Kostiuchnówki i w innych miejscach, gdzie spoczywają szczątki Legionistów.
Podczas uroczystości odprawiono mszę św. w intencji Legionistów i odbył się apel poległych oraz złożono kwiaty.
W czasie uroczystości miała miejsce symboliczna ceremonia pogrzebowa tj. złożenie trumny jednego z ekshumowanych
żołnierzy do grobu, która symbolizowała pochówek dla wszystkich poległych Legionistów w latach 1915-1916 pod Polską
Górą. Ceremonia ta miała piękną oprawę i niezwykłą wymowę
- została odprawiona w trzech obrzędach: katolickim, grekokatolickim i prawosławnym. Nabożeństwu i uroczystościom pogrzebowym przewodził bp Witalij Skomorowski - Ordynariusz
Rzymsko-Katolickiej Diecezji Łuckiej. Po zakończonych uroczystościach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na posiłek
zorganizowany w pobliskim Centrum Dialogu Kostiuchnówka.
Jak oceniają historycy bitwa w rejonie Kostiuchnówki była
jedną z ważniejszych bitew Legionów Polskich podczas I wojny światowej. Straty Legionistów w walkach w dniach 0406.07.1916r. z wielokrotnie przeważającymi siłami gen. Brusiłowa sięgnęły ok. 2 tys. żołnierzy, poległych lub rannych. Walczyły
wszystkie trzy Brygady Legionów, łącznie z Komendantem J.
Piłsudskim.
Stanisław Olszewski
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SETNICOWE LEGIONOWE
UROCZYSTOŚCI W SAMOKLĘSKACH

W

jesiennym mglistym dniu 06.10.2015r. przed Szkołą
Podstawową w Samoklęskach w Gminie Kamionka
na Lubelszczyźnie odbyły się uroczystości, podczas
których odsłonięto i poświęcono pomnik - obelisk upamiętniający walki Legionów Polskich z wojskami armii rosyjskiej w dniach
4-7 sierpnia 1915r. Oddano cześć poległym w pobliżu Samoklęsk
22 legionistom.
Polegli byli pogrzebani w tymczasowej wspólnej mogile w Kozłówce. W 1935r. ich szczątki zostały z honorami przeniesione na
cmentarz w Lubartowie. W walkach w okolicy Samoklęsk i Kamionki walczyli żołnierze I Brygady Legionów Polskich i 4 pułku
piechoty. To tam, dowodząc I Brygadą Józef Piłsudski 5 sierpnia
1915r. w pobliskim młynie folwarcznym w Ożarowie, gdzie mieściła się Komenda Brygady wydał słynny rozkaz do legionistów, kończący się słowami: „Chłopcy! Naprzód! Na śmierć czy na życie, na
zwycięstwo czy klęskę - idźcie czynem wojennym budzić Polskę do
zmartwychwstania!”.
Inicjatywę upamiętnienia tych wydarzeń podjął Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Poległym Legionistom w Bitwie
pod Samoklęskami i Kamionką w 1915r. na czele z Panem Krzysztofem Sienkiewiczem i por. Januszem Cyfrowiczem - znanym społecznikiem opiekunem miejsc pamięci narodowej.
Należy wspomnieć, że w latach trzydziestych społeczność Samoklęsk i okolic dając wyraz wdzięczności i czci jaką darzono Marszałka Józefa Piłsudskiego usypała okazały kopiec, który usytuowano przy skrzyżowaniu polnych dróg wychodzących z Samoklęsk
i Kozłówki w obrębie stawów hodowlanych P.P. Kuszlów. W latach
60 -tych władze ówczesnej Polski nakazały zniszczenie kopca jako
reliktu niechlubnej przeszłości kraju.
W uroczystościach wzięło udział wielu przedstawicieli władz
centralnych i samorządowych, w tym min. senator RP Stanisław
Gogacz, wicewojewoda lubelski Marian Starownik, wójt Gminy Kamionka Karol Ługowski oraz kombatanci, przedstawicieli organizacji społecznych z pocztami sztandarowymi. Związek Piłsudczyków
RP z Okręgu Kraśnik reprezentowała grupa piłsudczyków min.: płk
zw. Mieczysław Dziedzic, płk zw. Stanisław Olszewski i płk Marek
Wysocki. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa Garnizonu
Lubelskiego oraz kompania honorowa z pocztem sztandarowym
wystawiona przez batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady
w Lublinie. W trakcie uroczystości odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową na część poległym legionistom.
Aktu odsłonięcia pomnika dokonali: wójt Gminy Kamionka Pan
Karol Ługowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Samoklęskach
Pani Beata Małyska i przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pan Janusz Cyfrowicz. Obszerny rys historycznych wydarzeń przedstawiła Pani Magdalena Kabała. Podczas uroczystości
odczytano okolicznościowy list Szefowej Kancelarii Prezydenta RP
Pani Małgorzaty Sadurskiej, skierowany do uczestników uroczystości i uczniów. Przedstawiciele wielu instytucji i organizacji społecznych złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów oraz
zapalili znicze.
Stanisław Olszewski
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W

2015 r. tradycyjnie, członkowie naszego oddziału
uczestniczą w uroczystościach państwowych oraz
patriotyczno-religijnych, często będąc ich współorganizatorami, m.in.: 2 lutego – rocznica Powstania Zamojskiego; 5 lutego – rocznica Powstania Styczniowego 1863 r. w Tomaszowie Lubelskim; 1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych;
19 marca- Imieniny Marszałka. Ponadto rocznice wybuchu
Powstania Warszawskiego, święto Wojska Polskiego, Święto
Weterana 1 września i Bitwy pod Komarowem 1920 r. należą
do naszych do naszych stałych przedsięwzięć organizacyjnych.
Z ważniejszych wydarzeń na uwagę zasługują:
• 28 sierpnia 2015 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w obchodach XXX –lecia Chóru „Tomaszewiacy” zorganizowane
w Tomaszowskim Domu Kultury. W uroczystościach brał
również zespół „Grzegorzanie” z Grzegorzewa na Litwie, którym przekazano polskie czapki „maciejówki”.
• 12 grudnia 2015 r. wspólnie z Tomaszowskim Szwadronem
im. 1. Pułku kawalerii KOP zostało zorganizowane spotkanie
opłatkowe z udziałem władz samorządowych Tomaszowa.
Podczas uroczystości Złotym Honorowym Krzyżem Związku
został odznaczony Tomaszowski Szwadron im. 1. pk KOP.

TOMASZÓW LUBELSKI

Stanisław Emil Koper

KRONIKA
• Udział w III edycji konkursu „Mamy Niepodległą” w dniu
18 czerwca 2015 r.
• Udział w konkursie pieśni patriotycznej pt. „Szlakiem Niepodległej” [I, II miejsce oraz wyróżnienie] dnia 19 października
2015 r.
• W dniu 1 marca 2016 r. udział w obchodach Narodowego
Dnia Żołnierzy Wyklętych [przygotowanie montażu słowno
- muzycznego i wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych przy
ognisku].

SZCZUCZYN
• W dniu 17 marca 2016 r. delegacja oddziału wzięła udział
w Centralnych Obchodach „Imienin Marszałka” w CBW
w Warszawie. W trakcie uroczystości został odznaczony
Srebrnym Honorowym Krzyżem Związku kol. ……………
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SYCÓW

RADA PROGRAMOWA W CKIW OHP
W OLEŚNICY 28.10.2015

W

dniu 28.10.2015r. w siedzibie CKiW OHP odbyło
się III posiedzenie Rady Programowej CKiW OHP.
Członków Rady Programowej przywitała Dyrektor
CKiW OHP pani Jowita Tomaszewska.
W posiedzeniu uczestniczył nowy uczestnik Rady Programowej, prezes Okręgu Dolnośląskiego ZPRP pułkownik Związku Włodzimierz Pacelt. Pułkownik przedstawił cele, zadania
oraz deklarację programową ZPRP. Konsekwencją podjęcia
współpracy z Związkiem jest utworzenie drużyny piłsudczyków wychowanków CKiW OHP, która będzie kreowała ideę
patriotyzmu, szacunek do herbu państwowego oraz szacunek do munduru polskiego. Młodzi piłsudczycy będą uczyć
się musztry oraz zasad obrony ich „małych ojczyzn”. Podczas
spotkania została podjęta również uchwała o utworzeniu ”Sali
pamięci Józefa Piłsudskiego” mieszczącej się w siedzibie CKiW
OHP w Zamku Książąt Oleśnickich.
Na zakończenie członkowie Rady Programowej mieli możliwość zapoznania się ze zdjęciami przedstawiającymi historię
życie Józefa Piłsudskiego oraz jego działalność a także możliwość zwiedzenia Zamku.
W.P.

UROCZYSTE OTWARCIE
SALI PAMIĘCI
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W CKIW OHP W OLEŚNICY

D

nia 14.12.2015r. w Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Oleśnicy odbyła się uroczystość otwarcia Sali
Pamięci im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ceremonia
otwarcia miała miejsce w Sali Rycerskiej zamku, którą prowadzili m.in. dyrektor CKiW OHP Jowita Tomaszewska, prezes
Związku Piłsudczyków RP gen. Stanisław Śliwa, starosta Wojciech Kociński oraz burmistrz miasta Michał Kołaciński, którzy
przecięli wstęgę.
Pierwszym elementem spotkania były przemówienia: dyrektor CKiW OHP Jowity Tomaszewskiej, gen. Stanisława Śliwy
oraz starosty Wojciecha Kocińskiego, dotyczące szerzenia patriotyzmu wśród młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej,
a także młodzieży z marginesu społecznego i rodzin patologicznych. Później nastąpiło zwiedzanie Sali Pamięci przez gości.
W dalszej kolejności odbyło się mianowanie i odznaczenie
gości przez gen. Stanisława Śliwę. Generał odznaczył starostę
Wojciecha Kocińskiego i Jacka Przybył Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP. Za zasługi dla Stowarzyszenia
Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława zostali odznaczeni
Włodzimierz Pacelt oraz Daniel Młocek. Wśród osób mianowanych stopniami wojskowymi była dyrektor Jowita Tomaszewska - do stopnia starszego sierżanta, wicedyrektor Eliza Kołcz
i Nina Ostrowska - do stopnia sierżanta oraz Michał Kowalczyk
- do stopnia plutonowego.
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Ostatnim punktem uroczystości był krótki występ zespołu folklorystycznego „Radzowiczanki”. Dzięki uprzejmości Bractwa Kurkowego z Wrocławia goście mieli możliwość
podziwiać kolekcję broni z poprzednich epok, wystawioną
w Sali Pamięci.
Włodzimierz Pacelt

J

SYCÓW

NOWE INICJATYWY

ak nas informuje prezes Okręgu Dolnośląskiego
ZPRP w Sycowie płk zw. Włodzimierz Pacelt w 2015
roku Okręg nawiązał stałą współpracę z dyrekcją
Ochotniczego Hufca Pracy, której celem jest szkolenie
podopiecznych hufca z tematyki obronności w duchu
patriotycznym. Okręg nawiązał także stałą współpracę
z Bractwem Kurkowym miasta Wrocławia oraz z Samodzielną Inicjatywą Młodzieży „SIM” w Oleśnicy celem
niesienia społecznej pomocy potrzebującym. Zacieśnia
się również współpraca z Grupami Rekonstrukcji Historycznej [GRH], m.in.: 58. Pułkiem Piechoty Wielkopolskiej
z Dzierżoniowa; 14. Pułkiem Ułanów Jazłowieckich; Stowarzyszeniem Miłośników Pojazdów Militarnych i Historii Twierdzy Wrocław. Sprzyja tym inicjatywom otwarta
w 2015 r. IZBA PAMIĘCI Marszałka Józefa Piłsudskiego
na Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy z którą Okręg
nawiązał owocną współpracę. W 2016 roku Okręg Dolnośląski ZPRP planuje: przeprowadzenie konkursów
wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim w 20 placówkach
oświatowych na terenie miasta i gminy Syców; zorganizowanie pikniku piłsudczykowskiego z udziałem wspomnianych Grup Rekonstrukcyjnych; dalsze rozwijanie
współpracy z OHP w Oleśnicy oraz ZHP w formie zorganizowanego młodzieżowego obozu treningowego w zakresie obronności, terenoznawstwa i nauki przetrwania;
zawody strzeleckie z broni krótkiej i długiej w ramach
współpracy z Bractwem Kurkowym z Wrocławia.
Włodzimierz Pacelt
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WYSZKÓW

W

KU PAMIĘCI BOHATERÓW

Łączce postawiono kapliczkę, upamiętniającą bitwę,
która miała miejsce w czasie Powstania Styczniowego.
Inicjatorem powstania kapliczki był Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie. Już wcześniej takie
obeliski stanęły w Porębie i Przetyczy Włościańskiej. Tym razem kapliczkę postawiono w 153. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Puszczy Białej. Kapliczka stanęła na skraju lasu, tuż za wsią.
Duże zasługi w jej postawieniu miał członek Związku Piłsudczyków
Jan Piórkowski z gminy Długosiodło. Niemała tez w tym zasługa
Nadleśnictwa Wyszków. W czasie uroczystości gospodarz gminy,
wójt Stanisław Jastrzębski podkreślił, że każdy naród powinien znać
swoją historię.
- To są nasze korzenie. Są one nam potrzebne, byśmy we współczesnym świecie potrafili mądrze budować swoją ojczyznę – stwierdził.
Stanisław Jastrzębski zwrócił uwagę, że mamy powinności wobec ojczyzny. Każdy z nas powinien pamiętać o swoich bohaterach,
szczególnie o tych z „małych ojczyzn”. Ks. proboszcz parafii w Długosiodle Stanisław Marzec odmówił modlitwę za poległych powstańców z terenu gminy. Później wspólnie z kapelanem Związku
Piłsudczyków ks. Pawłem Stacheckim poświęcili kapliczkę. Członek
związku Marek Głowacki odczytał akt erekcyjny kapliczki.
- Ta kapliczka jest symbolem naszej miłości do ojczyzny – stwierdził.
W gronie odsłaniających kapliczkę, znalazł się Stanisław Jastrzębski, płk zw. Konrad Wróbel i przedstawicielka Nadleśnictwa
Wyszków Ewa Kaczyńska. Potem zakopano akt erekcyjny pod kapliczką. Akt powierzenia opieki nad nią odczytał Marek Głowacki
i przekazał go dyrektor Szkoły Podstawowej w Blochach Danucie
Bloch oraz przedstawicielom samorządu uczniowskiego. Pani dyrektor podziękowała za wyróżnienie i zapewniła, że szkolna społeczność będzie opiekowała się kapliczką i kultywowała pamięć
o powstańcach.
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Po złożeniu przez delegacje kwiatów i zapaleniu zniczy, płk
zw. Konrad Wróbel przypomniał bitwę pod Łączką i jej bohaterów.
- W połowie maja 1863 roku, po bitwie pod Kietlanką, w podmokłym
uroczysku Bykowce stanął oddział pułkownika Karola Frycze. Partyzanci leczyli się z ran, uzupełniali straty i wypoczywali. Duża polana pośród
niedostępnych bagien w pobliżu wsi Łączka dawała im bezpieczne
schronienie. Około 20 maja dotarł tu także oddział Polikarpa Dąbkowskiego tropiony przez kolumnę carską esuła Emanuela. 23 maja Rosjanie zaatakowali powstańców. Na początku dzielnie stawiała opór
kawaleria Bronisława Deskura i zajmujący czołową pozycję strzelcy.
Szybko jednak powstańcy zaczęli się wycofywać pod morderczym
ogniem Rosjan. Sytuację próbował ratować oddział kosynierów pod
dowództwem Polikarpa Dąbkowskiego atakując piechotę rosyjską.
Po ich brawurowym ataku Rosjanie zaczęli się nawet wycofywać. Powstańcom zabrakło jednak wsparcia ze strony strzelców. Wystawieni
na przeważającą siłę wroga, musieli ulec. W czasie bitwy został ciężko
ranny Karol Frycze i powstańcy wynieśli go z pola walki. Przewieziono
go do Poręby, gdzie zmarł 24 maja i tam właśnie został pochowany. Po
utracie dowódcy powstańcy wycofali się. Walka zakończyła się klęską.
Ta ziemia jest piękną ziemią, nasiąkniętą krwią bohaterów. Musimy
o nich pamiętać. – podkreślił.
Konrad Wróbel zwrócił uwagę, że pomimo to, że bitwa pod
Łączką była przegrana, to stanowi piękną kartę polskiej historii. Dodał, że młodzież powinna pamiętać tę piękna historię polskiej ziemi
i otoczyć szczególną opieką miejsca takie jak to.
- Cieszę się, że odradza się to, co najważniejsze. Odradza się historia. Ważne, że ludzie pamiętają o lokalnych bohaterach. Ważne, by na
naszym terenie nic nie przeoczyć i upamiętnić wszystkie potyczki i ich
bohaterów. Szczególną w tym rolę widzę dla młodego pokolenia - powiedział. - Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą za was i źle
– dodał.
Piękną, patriotyczną oprawę słowno – muzyczną przygotowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Blochach pod kierunkiem Grażyny Elak i Arkadiusza Skalika. Na moment przed oczami zabranych
pojawiły się obrazy tamtych powstańczych walk. Danuta Bloch
przeczytała wiersz dawnej nauczycielki Heleny Bloch o tej miejscowości i zaprosiła uczestników uroczystości na żołnierską grochówkę
do swojej placówki.
K.W.

FOTOKRONIKA

Imieniny Marszałka

Uroczystości w CBW im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Foto: Lechomir Domaszewicz
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