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Szanowni Czytelnicy !

Kolejny, 66-67. numer pisma Związ-
ku Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej  „Piłsudczyk” kontynuuje za-

równo akcenty związane z wypracowywa-
niem nowej polityki historycznej [dotyczy 
to szczególnie nurtu niepodległościowego 
reprezentowanego przez tzw. II konspirację 
[m.in.: NSZ, NZW, WiN, KWP tzw. „Żołnierzy 
Niezłomnych], jak również problematyki związanej z Obronnością 
Kraju. Mówi o tym felieton Nowe wyzwania. 

Tradycyjnie prezentujemy bogate dokonania okręgów i oddzia-
łów ZPRP z Gdyni, Gdańska, Rozewia, Kosakowa, Lidzbarka Warmiń-
skiego, Wyszkowa, Warszawy, Ciechanowa, Szczuczyna, Kraśnika, 
Tomaszowa Lubelskiego osiągane dzięki współpracy z władzami sa-
morządowymi, szkołami i środowiskami niepodległościowymi. 

Z ważniejszych wydarzeń polecamy blok informacji z: II Piel-
grzymki Piłsudczyków na Jasną Górę, z odsłonięcia Tablicy Marszałka 
J. Piłsudskiego oraz Apelu Jasnogórskiego Piłsudczyków; uroczy-
stości oddania mieszkańcom Pomnika Józefa Piłsudskiego w Legio-
nowie; odsłonięcia Obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Polu 
Mokotowskim w Warszawie;  wręczenia sztandaru dla Okręgu Pół-
nocnego w Rozewiu i Oddziału w Szczucini: I Zlotu Szkół noszących 
imię Marszałka J. Piłsudskiego w Paproci Dużej, a także z posiedzenia 
Zarządu Krajowego w Rewie.

Po prezentacji tych znamiennych wydarzeń nie sposób sięgnąć 
do głębszej refleksji i rodowodów piłsudczykowskich o czym infor-
muje artykuł pióra prof. Daniela Dudy „Andrzej Antoni Jaraczewski 
– herbu Zaremba komandor podporucznik Marynarki Wojennej [1916 
-1992]” oraz dr Wiesława Ząbka „Lechomir Domaszewicz – wierny tra-
dycji rodzinnej”. 

Jestem przekonany, iż prezentowany numer PIŁSUDCZYKA, spo-
tka się z życzliwą oceną i zainteresowaniem.

Redaktor Naczelny
dr Wiesław Leszek Ząbek

Na okładce prezentujemy zdjęcie z II Pielgrzymki Piłsudczyków 
na Jasną Górę w Częstochowie [18.08.2016 r.] podczas której 
dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia Tablicy upa-
miętniającej pielgrzymkę Marszałka Józefa Piłsudskiego do 
Sanktuarium Najjaśniejszej Pani w Częstochowie, w dniu 20 paź-
dziernika 1921 r. Marszałek Józef Piłsudski w kaplicy Cudownego 
Obrazu wziął udział w mszy św. którą celebrował w intencji Rze-
czypospolitej i Naczelnego Wodza jego osobisty kapelan, ks. prał. 
Marian Paszkiewicz.
W 96. rocznicę tego wydarzenia ZPRP zorganizował uroczystości 
upamiętniające to wydarzenie.

Red.

W dniu 7.10.2016 r. na skróconym posiedzeniu Zarządu Kra-
jowego ZP RP podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajne-
go Zebrania Delegatów ZP RP w dniu 10.12.2016 r. w Mu-
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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TRADYC JE

Ruch piłsudczykowski w Polsce
Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w PAPROCI DUŻEJ

Początki szkoły w Paproci Dużej się-
gają okresu osadnictwa niemieckie-
go  w XVIII/XIX wieku. W czasie dzia-

łań wojennych II wojny światowej szkoła 
spłonęła. Po wyzwoleniu w 1945 r. otwarto 
prowizoryczną szkołę dla dzieci napływa-
jących osadników polskich. Po pożarze 
szkoły  w 1963 r. dzieci uczyły się w trzech 
budynkach miejscowego PGR i w dwóch 
lokalach prywatnych. Taki stan rzeczy trwał 
do 1970 r., aż do czasu kiedy Łomżyńskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane podjęło bu-
dowę nowej szkoły. 

1 września 1971 r. uczniowie rozpoczęli 
naukę w nowym budynku. W piętrowym 
kompleksie jest 7 sali lekcyjny, sala gimna-
styczna, sala zabaw, biblioteka, świetlica, 
przedszkole i zewnętrzy plac zabaw.  Pra-
cownia komputerowa posiada komputery 
z łączem internetowym. Nauka języka an-
gielskiego prowadzona jest od przedszko-
la. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
rozwija pasje dzieci w różnorodnych kołach 
zainteresowań. W szkole działają następu-
jące koła: muzyczne, matematyczno-infor-
matyczne, astronomiczne, przyrodnicze, 
modelarskie, artystyczne, językowe, koło 
Młodego Poety, SKS. Jest też punkt wycho-
wania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
2,5-5 lat. Skupieni wokół szkoły rodzice 
pomagają w organizacji imprez, dowoże-
nia dzieci na zawody, remontach placówki 
oraz poszukują sponsorów.  Walczyli też 
o utrzymanie swojej placówki oświatowej 
po likwidacji w 2001 roku przez samorząd 
gminy Szumowo, doprowadzając do prze-
kazania szkoły pod kuratelę przez Stowa-
rzyszenie „Edukator” w Łomży. 

16 czerwca 2008 roku szkole nadano 
imię Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
sztandar. Odsłonięto także tablicę pamiąt-
kową oraz postument z popiersiem Patro-
na. Szkoła bierze udział w uroczystościach 
piłsudczykowskich organizowanych przez 
Związek Piłsudczyków RP.

Ewa Piwońska
Dyrektor Szkoły
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TRADYC JE

Piłsudczycy i strzelcy pielgrzymowali do Częstochowy, jak nie-
gdyś uczynił sam Piłsudski, dziękując za wygraną wojnę. Na 
miejscu z ust historyka prof. Wiesława Wysockiego usłyszeli, 

jaki był stosunek Marszałka do religii. Podczas uroczystości wielu 
członków Związku Piłsudczyków RP zostało odznaczonych przez 
generała Związku, Stanisława Władysława Śliwę, a sekretarz Okręgu 
Dolnośląskiego Eliza Kołcz została mianowana majorem Związku. 

W czwartek przedstawiciele piłsudczyków oraz zaproszeni przez 
nich w ramach współpracy sycowscy członkowie Związku Strzelec-
kiego im. Batalionu AK „Giewont” udali się na Jasną Górę, aby uczest-
niczyć w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej przybycie 
Marszałka do Częstochowy 95 lat temu, kiedy to dziękował za zwy-
cięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. Marszałek, nie chcąc przypi-
sywać sobie głównej roli w tym wydarzeniu powiedział wówczas, że 
losy wojny są w rękach Boga, a ludzie mogą tylko dopomóc. Człon-
kowie Związku Piłsudczyków uznali, że pielgrzymkę ich patrona 
należy upamiętnić przez umieszczenie w katedrze odlanej w brązie 
informacji. Z tej okazji na miejscu zjawiło się nie tylko wiele oddzia-
łów piłsudczyków, ale też strzelców i wysokich rangą przedstawicieli 
Wojska Polskiego. Ważnym punktem obchodów był interesujący wy-
kład prof. Wiesława Jana Wysockiego „O religijności Marszałka Józefa 
Piłsudskiego”. Już na początku mówca zaznaczył, że w takich docie-
kaniach historyk zawsze dojdzie tylko do pewnej granicy:

Możemy badać, jaki ktoś miał stosunek do doktryny religijnej, wspól-
noty wyznaniowej,  ale do końca nigdy nie uda nam się przeniknąć du-
chowości innego człowieka, jego bezpośredniego stosunku do Boga. Tę 
tajemnicę zabrał do grobu również Józef Klemens Piłsudski.

Profesor dodał, że w przypadku tej postaci historycznej temat 
jest szczególnie trudny, ponieważ Marszałek traktował wiarę jako 
sprawę wyłącznie osobistą: 

Nie miał ambicji uchodzenia za przywódcę z etykietą katolicką. 
Nigdy w swoim działaniu nie osłaniał się argumentami religii, Kościo-
ła. Niewiele wiemy o jego duchowych rozterkach, ponieważ oficjalnie 
przedstawiano go jako monolit, człowieka zasadniczego. 

Historyk zaznaczył jednak, że zupełnie inne światło na tę postać 
rzucają zachowane relacje osób z najbliższego otoczenia, m.in. kape-
lana Belwederu, który twierdził, że Piłsudski mocno przeżywał wie-
le sytuacji i długo ważył sprawy, zanim podjął decyzję. Po przejęciu 
władzy w maju 1926 r., kiedy wystąpił przeciwko konstytucji, stwier-
dził: „Niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści, rękę karzącą 
odwróci…”. Jednocześnie zaznaczył, że musiał postąpić w ten spo-
sób, żeby walczyć przeciwko głównemu złu państwa – panowaniu 
„rozwydrzonych partii”, które dbają tylko o własne korzyści. Wiele 
kontrowersji wzbudziło też ujawnienie w latach 70. dokumentów 
o przejściu Piłsudskiego na protestantyzm. Faktycznie takie zdarze-
nie miało miejsce, mniej znane są jego przyczyny - był to warunek 
ożenku z Marią Juszkiewiczową. Nie chodziło jednak tylko o uczucia. 
Piłsudski wydawał nielegalne pismo „Robotnik” i został aresztowany, 
a więzienie groziło również Marii, jednak dzięki ślubowi uniknęła go 
w myśl zasady, że żona nie odpowiada za winy męża. Już po odzy-
skaniu niepodległości przez Polskę kardynał Kakowski powiedział 
Piłsudskiemu, że w świetle przepisów prawa kanonicznego ślub 
zawarty w tych okolicznościach jest nieważny, jednak Marszałek 
odparł: „Ja jej przysięgałem i dotrzymam, chyba że ona sama zwol-
ni mnie z tego”. Kardynał przyznał, że ta wypowiedź wywarła na 
nim wielkie wrażenie. Prof. Wiesław Wysocki zaznaczył również, że 
działalność Piłsudskiego w partii socjalistycznej nie może być utoż-
samiana z ateizmem, ponieważ socjalizm niepodległościowy XIX 
wieku nawiązywał do romantyzmu i porównywanie go z systemem 
sowieckim byłoby nieporozumieniem. Wywrotowy manifest, który 
Piłsudski szmuglował przez granicę, zaczynał się słowami „Przyjdź 
Duchu Święty”, a na odwrocie wydrukowano wizerunek Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Warto również odnotować, że tekst ten napi-
sał na prośbę Piłsudskiego sam Stanisław Wyspiański. Historyk dodał 
też, że wbrew niektórym pogłoskom Marszałek przed śmiercią przy-
jął ostatni sakrament, a o samą tę posługę prosił znajomego księdza 
jeszcze wiele lat wcześniej.

Zbigniew Nowak

Śladami swego patrona

PIELGRZYMKA DOLNOŚLĄSKICH PIŁSUDCZYKÓW I STRZELCÓW 
DO CZĘSTOCHOWY
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

GDYNIA

Wystawa plenerowa pod hasłem „Gdynia miasto portowe”

W niedzielę 14 lutego 2016 r. z udziałem Związku Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP Okręgu Po-
morskiego w Gdyni uroczyście otwarta została wysta-

wa plenerowa „Gdynia miasto portowe”. Jej organizatoramibyli: 
Muzeum Marynarki Wojennej, Archiwum Marynarki Wojennej, 
Archiwum Państwowe w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Archiwum Państwowego w Gdańsku, a życzliwym wsparciem 
otoczył ją Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wystawa poświę-
cona początkom i rozwojowi Gdyni na 18 planszach przedstawia 
unikatowe dokumenty i fotografie, które pochodzą ze zbiorów 
archiwów oraz muzeum i wpisuje się w cykl wydarzeń związa-
nych z obchodami dziewięćdziesięciolecia miasta. Słowami: „nie 
byłoby Gdyni bez portu i bazy Marynarki Wojennej, ale też i od-
wrotnie – nie byłoby portu i bazy bez Gdyni oraz jej mieszkań-
ców” – dyrektor MMW, Tomasz Miegoń, określił rolę wzajemnych 
zależności, splatających powstające miasto i jego mieszkańców 
z tworzącymi się 90 lat temu portami – handlowym i wojennym. 
To wspólnota losów trwająca nierozerwalnie do dziś. 

Prezydent miasta Wojciech Szczurek podkreślił rolę Mary-
narki Wojennej w kształtowaniu wizerunku i znaczenia miasta 
w naszym regionie i Polsce. Wyraził nadzieję na powrót do Gdyni 
dowództwa Marynarki Wojennej. Pochwalił lokalizację wystawy 
i jej dostępność dla ogółu odbiorców. Janusz Jarosiński (prezes 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia), przypomniał, że pokolenie 
lat 20. ubiegłego wieku marzyło o dostępie do morza i budowie 
portu, natomiast my mamy tę znakomitą szansę, by port rozwi-
jać. Wzbogacając komentarzem wybór dokumentów, które tra-
fiły na wystawę, Piotr Wierzbicki (dyrektor Archiwum Państwo-
wego w Gdańsku) zwrócił uwagę na reprodukcje unikatowych 
planów, między innymi, na plan z okresu II wojny światowej 
przedstawiający zniszczenia spowodowane bombardowaniem 

portu przez aliantów w 1943 roku, a Wacław Bogdański (zastęp-
ca dyrektora Archiwum MW) na ciekawe zdjęcia lotnicze i doku-
menty – umowy na budowę Portu Marynarki Wojennej. Ks. prałat 
dr Edmund Skalski – proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, podziękował minionym pokoleniom za ich trud 
i poświęcenie, jakie włożyły dla rozwoju miasta. 

Julian Aleksander Michaś, pułkownik Związku Piłsudczyków 
RP, prezes Okręgu Pomorskiego tej organizacji, przypomniał 
treść rozkazu tworzącego Marynarkę Wojenną, wydanego już 
w listopadzie 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego. 

Na otwarcie wystawy przybyli m.in.: gen. bryg. zw. Tomasz 
Madej, prezes Okręgu Pomorskiego płk zw. Julian Aleksander 
Michaś, kapelan ks. prałat dr Edmund Skalski, Edward Golański, 
Andrzej Andrzejewski, Leszek Borkowski.

Za Muzeum Marynarki Wojennej
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

GDYNIA - REWA
ALEJA LUDZI MORZA

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W REWIE 

11 czerwca 2016 r. w Rewie odbyła się XIII Uroczystość Odsło-
nięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Mo-
rza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w rocznicę Zaślubin 

Polski z Morzem. Uroczystości z udziałem mieszkańców Rewy re-
gionu kaszubskiego i miejscowych wczasowiczów zaszczycili m.in.: 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich; Wójt Gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik; prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczpo-
spolitej Polskiej gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa z liczną delega-
cją Związku Piłsudczyków RP; prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt ż.w. 
Andrzej Królikowski; prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicz-
nego gen. bryg. zw. prof. Daniel Duda; wiceprezes Stowarzyszenia 
Saperów Polskich płk Tomasz Bogucki; przedstawiciele Garnizonu 
Gdynia, Akademii Marynarki Wojennej, środowisk kombatanckich 
i społecznych z pocztami sztandarowymi oraz młodzieży szkolnej. 

W trakcie uroczystości Gwiazdami uhonorowano: kpt ż. w. Zyg-
munta Deyczakowskiego, doc. mgr inż. Ildefonsa Piotrowskiego oraz 
Walerię Szulc. 

Orderem Honorowym Związku Piłsudczyków RP został od-
znaczony Wójt Gminy Kosakowo płk zw. Jerzy Włudzik; Złotym 
Krzyżem Związku Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, komandor 
Ignacy Gloza, ks. prał. Sławomir Decowski, Andrzej Bodnar, koman-
dor Kazimierz Pulkowski, Andrzej Ziemian. Natomiast Srebrnym 
Krzyżem Związku – Małgorzata Szubrycht, Józef Melzer, Mirosław 
Antkiewicz, Michał Szajna.
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

WARSZAWA

W dniu 12 maja 2016  r. w Warszawie odbyły się uro-
czystości związane z obchodami 81. rocznicy śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowane stara-

niem Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. W uroczystościach wzięły 
udział delegacje Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej z pocztami sztandarowymi, którym 
przewodził prezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. Związku Sta-
nisław Władysław Śliwa. O godz.  12,00 odbyła się uroczysta od-
prawa warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po 
złożeniu wieńców oraz wiązanek kwiatów  uczestnicy uroczy-
stości udali się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
również uczczono pamięć Wielkiego Polaka. Prezes Związku  Pił-
sudczyków RP gen. zw. Stanisław W. Śliwa wręczył odznaczenia 
związkowe, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczył  Bogusława  
Nizieńskiego b. Rzecznika Interesu Publicznego. Następnie pił-
sudczycy wzięli udział w Mszy św. w Archikatedrze św. Jana, któ-
rą celebrował  Jasnogórskiego Kapelan Żołnierzy Niepodległości 
o. gen. bryg. zw. dr Eustachego Rakoczego.  

Wiesław Ząbek

81. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

WARSZAWA
ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY 

BŁĘKITNEJ ARMII

Wybuch I wojny światowej rozbudził drzemiące w Po-
lakach pragnienie rozwiązania kwestii polskiej. Wia-
ra we Francję znalazła szczególnie silny wyraz wśród 

Polaków przebywających w tym kraju, czego świadectwem 
– z chwilą ogłoszenia mobilizacji – było spontaniczne wstępo-
wanie młodych Polaków pod sztandary francuskie. Zachęcał do 
tego Komitet Ochotników Polskich dla Służby w Armii Francu-
skiej, powstały w pierwszych dniach wojny przede wszystkim 
z inicjatywy pisarza i członka Sokoła, Wacława Gąsiorowskie-
go. Na apel Komitetu już w sierpniu 1914 r. stawiło się przeszło 
1500 ochotników, głównie członków „Sokoła” i „Strzelca”. Ich ce-
lem było służenie we własnym oddziale, ale ze względu na ne-
gatywne stanowisko rosyjskiego sojusznika, Francja nie mogła 

zgodzić się na powołanie samodzielnej formacji polskiej. Dlatego 
Polacy mogli jedynie – zgodnie z postanowieniem rządu francu-
skiego z sierpnia 1914 r. – sformować własny oddział tylko w ra-
mach Legii Cudzoziemskiej. 

Takim słowami rozpoczął swoje wystąpienie prof. dr hab. 
Wiesław Jan Wysocki, gdzie w dalszych słowach przedstawił 
rolę i działanie m.in. gen. Hallera, gen. Ferdynanda Focha oraz 
stanowisko Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego 
w tworzeniu Armii Polskiej we Francji. W dniu 23 lipca 2016 r. 
przy Pomniku Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej na Placu 
Grunwaldzkim w Warszawie, odbyła się uroczystość poświęcona 
Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Przybyła 
delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej: Ju-
lian Aleksander Michaś oraz Tomasz Madej, Jacek Andrzej Sta-
chiewicz z pocztem sztandarowym, Alicja Łazarska, Edward Go-
lański, Andrzej Andrzejewski, Andrzej Spirydowicz i Tomasz Bo-
gucki. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty przy 
Pomniku Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej.

Leszek Borkowski
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

GDYNIA - REWA

POSIEDZENIE
 Zarządu Krajowego Związku 

Piłsudczyków RP - Towarzystwo 
Pamięci Józefa Piłsudskiego 

w dniu 11 czerwca  2016 r. 
w Rewie

Posiedzenie Członków Zarządu Krajowego Związku 
Piłsudczyków RP - TPJP otworzył prezes Związku kol. 
Stanisław Władysław Śliwa dziękując zebranym za 

przybycie. Następnie zaproponował przyjęcie następujące-
go porządku posiedzenia:
1. Informacja Prezesa o działalności Związku Piłsudczyków RP.
2. Przedstawienie planu uroczystości w dniu 18.08.2016 r. z oka-

zji odsłonięcia Tablicy pamiątkowej w 95. Rocznicę pobytu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na Jasnej Górze.

3. Powołanie nowych Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczy-
ków RP.

4. Sprawy organizacyjne: bieżąca dystrybucja „Piłsudczyka”, 
opłata składek członkowskich.

5. Przyjęcie uchwał:
  Zaproponowany porządek posiedzenia został przegłosowany 
i przyjęty jednomyślnie.
Ad.1. Informacje o działalności Związku w 2015 r. przedstawił  
kol. Stanisław Władysław Śliwa. Podkreślił  dalszy prężny rozwój 
Związku, którego wymiernym dowodem są nowo powstające 
oddziały i okręgi, m.in.:  Komorowo-Ostrów Maz. i Łódź. Trwają 
prace przy odtworzeniu oddziału w Poznaniu, Radomiu i Kozie-
nicach, powołaniu nowych struktur w Kaliszu. 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 posiedze-
nie Zarządu Krajowego ZPRP odbędzie się 13 września 2016 r, 
na Zamku ks. Świdnickich w Oleśnicy. Poświęcenie i wręczenie 
sztandarów związkowych planowane jest: Okręgu Północnego – 
Rozewie, w dniu 13 maja; Oddziału Szczuczyn – 22 maja; Oddzia-
łu Gdańsk – 10 listopada 2016 r., a pielgrzymka piłsudczyków  do 
sanktuarium Bitwy Wiedeńskiej 1683 r. w Kalenbergu we Wied-
niu - 6 listopada 2016 r. Z innych osiągnięć to udział naszych pił-
sudczyków w licznych uroczystościach państwowych i lokalnych 
m.in.: 96. rocznica zaślubin z Morzem w Pucku z udziałem Prezy-
denta RP p. Andrzeja Dudy; Imieniny Marszałka zorganizowane 
w CBW im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie; 81. rocznica 
śmierci Marszałka w Warszawie; wręczenie sztandaru Okręgo-
wi Północnemu w Rozewiu [13 maja] i Oddziałowi w Szczucinie 
[22 maja] z piękną oprawą słowno-muzyczną.   
Ad. 2. Kol. Stanisław Śliwa przedstawił plan uroczystości II Piel-
grzymki ZPRP na Jasną Górę: godz. 11,30 - zbiórka uczestników 
w Sali św. Józefa; 12,00 - wykład prof. Wiesława Wysockiego; 
13,30 - uroczysta Msza św., którą Celebruje Kapelan Piłsudczy-
ków ks. inf. gen. bryg. zw. dr Marian Próchniak; 15,00 - odsłonię-
cie Tablicy Marszałka w kaplicy Pamięci Narodowej; 18,00 – uro-
czysta zbiorka piłsudczyków, wręczenie odznaczeń i awansów; 
21,00 – Apel Jasnogórski, zawierzenie ZPRP Najjaśniejszej Pani.
Ad.3.Podjęcie: uchwały nr 10/2016 o powołaniu Oddziału Ziemi 
Łódzkiej oraz uchwały nr 11/2016 o powołaniu Okręgu Wielko-
polskiego w Kaliszu.
Ad.4. kol. Wiesław Leszek Ząbek w swoim wystąpieniu omówił 
problemy związane z edycją i dystrybucją pisma „Piłsudczyk”, 
jego istotną rolę: w konsolidowaniu Stowarzyszenia; transforma-
cji informacji o pracy terenowych kół Związku; propagowaniu 
idei piłsudczykowskiej w społeczeństwie oraz upamiętnianiu 
dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Ad. 5. W dyskusji prezesi Okręgów i oddziałów Związku zapoznali 
zebranych z działalnością swoich terenowych kół. W żywej dys-
kusji omówiono w/w problemy.
Posiedzenie zakończył kol. Stanisław W. Śliwa, dziękując uczest-
nikom za aktywną dyskusję.

Redakcja
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POSIEDZENIE
 Zarządu Krajowego Związku 

Piłsudczyków RP - Towarzystwo 
Pamięci Józefa Piłsudskiego 

w dniu 7 października 2016 r. 
w Warszawie

W dniu 7.10.2016 r. po uroczystym odsłonięciu Obelisku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na Polu Mokotowskim 
w Warszawie odbyło się skrócone posiedzenie Zarządu 

Krajowego ZPRP, na którym podjęto następujące uchwały:
• Uchwała Nr 12/2016 Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2016 roku w sprawie: 
powołania przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczy-
pospolitej Polskiej Oddziału w Kolnie.

• Uchwała Nr 13/2016 z dnia 06 października 2016 roku w sprawie 
powołania przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczy-
pospolitej Polskiej Okręgu Kartuskiego w Kartuzach.

• Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 roku w spra-
wie zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Delegatów.
&1. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie &29 punkt 1c  Statutu Związku – z inicjatywy 
własnej Zarządu Krajowego - zwołuje Nadzwyczajny Kongres De-
legatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. 
&2. Nadzwyczajny Kongres Delegatów obraduje wyłącznie na te-
mat na który został zwołany, zgodnie z &29 punkt 2 Statutu Związ-
ku. 
&3. Tematem Nadzwyczajnego Kongresu Delegatów jest Statut 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
&4. Termin: Nadzwyczajnego Kongresu Delegatów – 10 grudnia 
2016 roku, godz.12.00.
&5. Miejsce: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Bulwar 
Szwedzki.
&6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Redakcja

WARSZAWA
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

ROZEWIE

UROCZYSTE NADANIE SZTANDARU 
OKRĘGOWI PÓŁNOCNEMU 

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP

Dnia 13 maja 2016 r. w Rozewiu odbyło się uroczyste nadanie 
sztandaru Okręgowi Północnemu Związku Piłsudczyków 
RP, którego rolę matki chrzestnej powierzono pani Cecylii 

Śliwa, a ojca chrzestnego panu gen. bryg. zw. prof. zw. dr inż. kpt. ż w. 
Danielowi Dudzie. Asystę uroczystości pełniła kompania honorowa 
składająca się z uczniów klasy mundurowej LO ZSP w Kłaninie. 
Uroczystość nadania sztandaru uświetniła Orkiestra Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej. Były też  poczty sztandarowe ZPRP, 
służb mundurowych, szkół oraz organizacji i stowarzyszeń./ 15/
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, między innymi: 
Prezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisław Władysław 
Śliwa wraz z członkami Zarządu Krajowego, okręgów i oddziałów 
ZPRP, Kapelan ZPRP gen. bryg. zw. ks. infułat Marian Próchniak 
wraz z proboszczami Parafii Rzymsko-Katolickich Władysławowa 
i Chłapowa, Starosta Powiatu Puckiego, Burmistrzowie Pucka, 
Władysławowa i  Jastarni, Wójtowie Gminy Puck, Krokowy 
i Kosakowa, przewodniczący i prezesi Ligi Morskiej i Rzecznej, 
Fundacji Alei Sportu, Północno-Kaszubskiej Grupy Rybackiej, 
Zrzeszenia Rybaków Morskich Organizacja Producentów, 
Okręgu Pomorskiego Światowego Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK, Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34. Pulku Lotnictwa 
Myśliwskiego i Sympatyków, ZG i ZO Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP, Stowarzyszenia Tradycji LWP, Stowarzyszenia 
Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego, MOKSiR-u Puck, 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział Władysławowo, 
Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, prezesi i  dyrektorzy 
zakładów pracy oraz instytucji: PZM AMEX w Pucku, NECFISZ S.J. we 

Władysławowie, dowódcy i komendanci służb mundurowych: d-ca 
Garnizonu Władysławowa i 43 Batalionu Saperów MW, Komendanci 
Morskiej Placówki Straży Granicznej we Władysławowie, Komendy 
Powiatowej Policji w Pucku, Komisariatu Policji we Władysławowie, 
komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, 
naczelnik OSP w Chłapowie, dyrektorzy Szkoły Podstawowej 
w Żarnowcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, 
Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie, młodzież szkolna oraz 
mieszkańcy Rozewia, gminy Władysławowo i powiatu puckiego.
Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła się przyjęciem meldunku 
przez gen zw. Władysława Śliwę od płk zw. Leszka Wiśniewskiego. 
Po odegraniu hymnu państwowego i marszu I Brygady płk zw. 
Leszek Wiśniewski wystąpił z okolicznościowym przemówieniem, 
w którym zawarta została historia popiersia marszałka Józefa 
Piłsudskiego, wyeksponowanego na skwerze przy siedzibie 43. 
Batalionu Saperów MW w Rozewiu, oraz geneza utworzenia 
Północnego Okręgu ZPRP. Po tym wystąpieniu płk zw. Zbigniew 
Olszówka odczytał Akt Ufundowania Sztandaru. Następnie 
przystąpiono do symbolicznego wbijania gwoździ na drzewcu 
sztandaru. W kolejnym punkcie uroczystości  poświęcenie sztandaru 
dokonał Kapelan ZPRP gen. bryg. zw. ks. infułat Marian Próchniak 
w asyście duchownych reprezentujących okoliczne parafie. Po 
poświęceniu Ojciec Chrzestny odczytał akt przekazania sztandaru 
Prezesowi Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Władysławowi Śliwie. 
Po przekazaniu sztandaru nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru 
oraz prezentacja jego przez poczet sztandarowy. 
Następnym punktem uroczystości było wręczenie aktów awansów, 
odznaczeń i uhonorowań statuetkami i ryngrafami. Po dokonaniu 
awansów i wyróżnień wystąpił Prezes Zarządu Krajowego 
ZPRP gen zw. Stanisław Władysław Śliwa, który złożył gratulacje 
wyróżnionym. Następnie nastąpił przemarsz kompanii honorowej 
pocztów sztandarowych oraz delegacji pod obelisk Marszałka 
Józefa Piłsudzkiego, przy którym złożono wiązanki kwiatów. Na 
zakończenie uroczystości młodzież Szkoły Podstawowej im Jana 
Korczaka przedstawiła zebranym inscenizację patriotyczną. Po 
czym zaproszeni goście uczestniczyli w tradycyjnym poczęstunku 
przy jednoczesnym wręczaniu miniaturek sztandaru.

Opr. por. zw. Marian Korzeniewski
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ROZEWIE
„MŁODZI SĄ ELITĄ NARODU” To motto, wyryto na cokole 

popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego odsłoniętego uro-
czyście 13 sierpnia1932 r. Twórcami byli studenci - uczest-
nicy Legionu Młodych Oficerskiego Obozu letniego w Ro-
zewiu.

 Otwarcie i poświęcenie obozu w Rozewiu z udziałem 
delegacji zagranicznych Rumunii, Łotwy, Finlandii i Estonii 
nastąpiło w 1930 r. Obóz liczył 600 członków Związku Strze-
leckiego z całej Polski i 200 z zagranicy przygotowując ich 
do walki o wolność Ojczyzny.

Po wybuchu w1939 r. II wojny światowej, Pan Jeka z cór-
ką Stanisławą i Panem Izydorem Jaskulke, zakopali popier-
sie z cokołem „Orła Białego”, ukrywając go przed hitlerow-
cami. Lata powojenne Polski nie były przyjazne, aby ten 
symbol o Marszałku ujawnić.

Podczas robót ziemnych w 1985r na terenie jednostki 
wojskowej natrafiono na ukryty w ziemi pomnik z obeli-
skiem i „Orłem Białym”. Troskliwie zawinięty w siatkę ma-
skującą był przechowywany przez Pana Bolesława Muchę, 
pracownika wojska.

Dopiero w 1990 r. historyczne symbole przekazano do 
dyspozycji dowódcy Jednostki Wojskowej w Rozewiu.

W 2010 r. lokalni działacze społeczni w osobach: Roman 
Kużel /senior/, Grzegorz Matuszczyk, Marek Dzierżyński, 
Andrzej Lipecki, Marcin Żaczek, bracia Łukasz i Mateusz 
Płocki, d-ca 43 Batalionu Saperów MW kmdr por. Kazimierz 
Babiński podjęli dzieło uczczenia pamięci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Przygotowali ogródek na ustawienie pomni-
ka, gdzie dokonano powtórnego uroczystego odsłonięcia 
go w dniu 29.04.2011 r. z udziałem władz samorządowych 
i związkowych. W ceremonii odsłonięcia uczestniczył Pre-
zes Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisław Władysław 
Śliwa. 

Historia popiersia Marszałka, przetrwała trudne i nie-
bezpieczne czasy wojny. 

W wyniku tych wydarzeń miejscowi działacze utworzyli 
Okręg Północny Rozewie Związku Piłsudczyków Rzeczypo-
spolitej Polski, który po ukonstytuowaniu się w 2012 r. stał 
się kontynuatorem i spadkobiercą bogatych tradycji nie-
podległości, jakie tworzyła piękna Ziemia Kaszubska. Dzie-
ło niepodległości wywalczonej przez Legiony Marszałka 
Józefa Piłsudskiego,są naszym dziedzictwem, które prze-
kazujemy młodzieży w szkołach oraz społeczności lokalnej.

Już za rok popiersie Marszałka będzie mieć 85 lat od 
chwili jego odsłonięcia. Dla upamiętnienia tej daty nasz 
Okręg postanowił przyjąć 13 sierpnia, jako „DZIEŃ UPA-
MIĘTNIENIA LEGIONU MŁODYCH” a zarazem świętem Okrę-
gu Północnego Rozewie ZPRP. Niech żyje pamięć o Wielkim 
Polaku Marszałku i jego Legionach, które wywalczyły Pol-
sce niepodległość!

płk zw. Marian Leszek Wiśniewski

ŚWIĘTO OKRĘGU PÓŁNOCNEGO
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W 81.ROCZNICĘ POŻEGNANIA  MARSZAŁKA 
PRZEZ MIESZKAŃCÓW STOLICY I WOJSKO 

POLSKIE

/Relacja własna/

Nawet pogoda była sprzyjająca, kiedy promienie 
słoneczne przebijały się przez korony drzew uprzątniętego 
Parku Marszałka Józefa Piłsudskiego na polu Mokotowskim 
w Warszawie, oświetlając lśniący OBELISK z zastygłą asystą 
wojskową i uśmiechnięte twarze przybyłych na ta uroczystość 
licznych delegacji:  oddziałów i Okręgów Związku Piłsudczyków 
Rzeczpospolitej Polskiej; szkół noszących imię Pierwszego 
Marszałka RP; przedstawicieli parlamentarzystów RP, instytucji 
państwowych i rządowych, wyższych uczelni wojskowych 
[WAT, ASW], służb mundurowych, stowarzyszeń i związków 
kombatanckich oraz organizacji poza rządowych. U podnóża 
OBELISKU pyszniły się wyglądem i biało czerwonym barwami 
wieńce i wiązanki kwiatów tworząc barwny kobierzec. Kiedy 
zakończyła się uroczystość i zjedzono tradycyjną wojskową 
grochówkę, nadciągnęły chmury, a rzęsiste krople deszczu 
pokryły PARK MARSZAŁKA.

Tak jak 81. lat temu…
Atmosfera i aura jakże była jedna odmienna.   Smutek i zaduma 

na twarzach skupionych i poważnych jakby nie wierzących co się 
stało. Odszedł przywódca Narodu, zwycięski WÓDZ wojny 
bolszewickiej 1920 roku, Komendant i Dziadek jak z czułością 
i szacunkiem mówili o nim towarzysze niepodległościowej walki 
i legionowej epopei.

„17 maja 1935 r. kondukt żałobny przeszedł z katedry św. Jana 
na Pole Mokotowskie. Tutaj odbyła się defilada oddziałów Wojska 
Polskiego przed trumną Wodza, poprowadzona przez generała 
Gustawa Orlicza-Dreszera. Trumna została umieszczona na 
specjalnym kopcu, w miejscu gdzie za życia Marszałek przyjmował 
defiladę. Przybyły reprezentacje wszystkich oddziałów Wojska 
Polskiego ze sztandarami. W czasie defilady generał Dreszer zatrzymał 
się przed trumna i salutując szablą, złożył niemy raport zmarłemu 
Wodzowi. Na zakończenie defilady orkiestry wojskowe zagrały 
hymn narodowy, artyleria oddała sto jeden wystrzałów, a nad Polem 
Mokotowskim przeleciał klucz samolotów. Generałowie przenieśli 
trumnę z kopca na specjalną platformę kolejową i pociągnęli ją do 
pociągu, który miał przewieść ciało Marszałka na Wawel. Orkiestry 
wojskowe zagrały „Pierwszą Brygadę”…

Pogoda tego dnia była zmienna, chmury przeplatały się ze 
słońcem. Pod koniec defilady zerwała się burza. Naczelnik Państwa 
opuszczał stolicę na tle błyskawic, grzmotów, ciemnych chmur 
i rzęsistego deszczu… Pół godziny później niebo wypogodziło się, 
wyjrzało znowu słońce. Tak Warszawa, pożegnała Marszałka.

WARSZAWA
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FELIETON

Z uwagą śledzimy nową politykę historyczną, gdzie wydawałoby  
się słuszna zasada - dokonywania właściwej oceny tradycji orę-
ża polskiego i wysiłku zbrojnego żołnierzy oraz społeczeństwa 

- rozmija się z praktyką i rzeczywistością dnia codziennego. Dotyczy to 
m.in. „Żołnierzy Wyklętych „ czy jak wolą inni „Żołnierzy Niezłomnych”. 
Nadmierna ich gloryfikacja, bezkrytyczna ocena  działalności  niektó-
rych ugrupowań po 1949 r. działających  bez kierownictwa wojskowe-
go czy politycznego, czyni krzywdę im samym. Wielu polityków, a nie-
rzadko historyków zapomina, iż Żołnierze Wyklęci mają rodowody z 
Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich czy 
późniejszych: Konspiracyjne Wojsko Polskie [KWP], Wolność i Niepod-
ległość [WiN].

A co z „Żołnierzami Zapomnianymi”, wywiezionymi do łagrów 
i obozów na Nieludzkiej Ziemi, a którzy nie zdążyli dotrzeć do Armii 
Andersa. Wstępując do Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie ratowali 
często swoje życie.

Dotarła do mnie - przejmująca w treści - książka poetki Barbary 
Teresy Dominiczak,  „Siekierki, poemat o forsowaniu Odry”, wydana pod 
Patronatem Honorowym metropolity szczecińsko-kamieńskiego ks. 
Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z Jego słowem wstępnym, a  poświęcona 
wielkiej daninie krwi jaką młodzi żołnierze oddali przy forsowaniu Odry 
w 1944 r. 
Tu leży dwa tysiące młodziutkich żołnierzy
Każdy z nich w bój idąc, w sens swej walki wierzył!
Wielu z tych – co przeżyli – z obolałą duszą…
Dziś oskarżeń niesłusznych wysłuchiwać muszą.

Wracając na grunt piłsudczykowski, winniśmy podjąć wyzwania 
jakie niosą nowe zmiany w Statucie. Wiem!. Zafascynowani pięknem 
munduru. chętnie stroimy go w ozdoby – stopnie, znaki, odznaki,  
znaczki… najchętniej Honorowe Krzyże, nawet za pół roku przynależ-
ności do Związku. Nie przestrzegamy tego!. Czy to jest podstawowy 
sens zmian w Statucie Związku.? A czy szanujemy mundur.?  Popatrzmy 
na zdjęcia z okresu II Rzeczypospolitej. Jak zachowywali się żołnierze na 
rautach czy balach oficerskich. Zapięci na ostatni guzik. Nie porozpina-
ni lub bez kurtki mundurowej  jak na przysłowiowej „zabawie w remizie 
strażackiej”. Mundur w II Rzeczypospolitej był synonimem Majestatu 
Najjaśniejszej Ojczyzny. Pamiętajmy o tym, kultywując jej tradycje.

Czy naszym powołaniem jest także ozdoba licznych uroczystości 
patriotyczno – religijnych, nadawanie wyższej rangi czy oprawy wizu-
alnej organizatorom przez wręczanie odznaczeń Związkowych. Wiem, 
ładnie się prezentujemy jako grupa mundurowa ze sztandarami.  Ale 
czy nie jest przesadą przyznawanie odznaczeń piłsudczykowskim oso-
bom nie związanym z ruchem piłsudczykowskim, a nierzadko nawet 
niechętnym Marszałkowi  Piłsudskiemu. Często wymuszacie takie de-
cyzje. Czas więc na zastanowienie? Czy to są te nowe wyzwania stojące 
przed ZPRP?

Dobrze, że nadajemy wyższą rangę odwiecznym hasłom, które wio-
dły naszych przodków do Niepodległości: BÓG – HONOR – OJCZYZNA. 
Dziś, w współczesnych realiach czy może to wystarczać?. A może: Rze-
telność – Ofiarność – Uczciwość, a więc kształtowanie obywatelskich 
i społecznych postaw – służenia Ojczyźnie. Tak jak Marszałek. Odda-
ny bez reszty Ojczyźnie i w służbie dla Ojczyzny. 

Wiesław L. Ząbek

W dniu 7 października 2016  r. piłsudczycy  Związku 
Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, przybyli licznie 
z całego kraju, wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 
81. rocznicę pożegnania Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przez mieszkańców Warszawy i Wojsko Polskie. Uroczystość 
zorganizował Zarząd Krajowy ZPRP przy współpracy 
z Urzędem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Prowadzący 
uroczystość prezes Okręgu Mazowieckiego gen. dyw. Związku 
Wiesław Leszek Ząbek powitał zebranych mieszkańców 
Warszawy, piłsudczyków i Honorowych gości, a szczególnie:  
reprezentującego Marszałka Sejmu RP, posła p. Jacka Sasina, 
szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
ministra p. Jana Józefa Kasprzyka, dyrektora Muzeum Józefa 
Piłsudskiego p. Krzysztofa Jaraczewskiego, prezesa Instytutu 
Józefa Piłsudskiego prof. Wiesława Wysockiego, Komendanta 
Głównego OHP p. Marka Surmacza, zastępcę Prokuratora 
Generalnego p. Waldemara Puławskiego, posła p. Pawła 
Lisieckiego, posła p. Andrzeja Melaka, starostę powiatu 
Wołomin p. Kazimierza Rakowskiego z doradcą p. Józefem 
Melakiem, burmistrza Dzielnicy Rembertów p. Mieczysława 
Golónkę z przew. Rady p. Stanisławem Kowalczukiem, 
burmistrza Sulejówka p. Arkadiusza Śliwę z liczną delegacją 
szkół noszących imię Marszałka.

Gospodarze uroczystości: Prezes gen. zw. Stanisław 
Władysław Śliwa i Burmistrz Dzielnicy Ochota p. Katarzyna 
Łegiewicz w swoich wystąpieniach rolę uroczystości 
patriotyczno- narodowych w wychowania młodego 
pokolenia i zadeklarowali zacieśnienie współpracy. Podobne 
w treści było – głęboko refleksyjne - wystąpienie szefa 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra 
p. Jana Józefa Kasprzyka. Natomiast poseł p. Jacek Sasin 
odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez 
Marszałka Sejmu RP p. Marka  Kuchcińskiego.  Odsłonięcia 
Obelisku dokonali:, poświęcił naczelny kapelan ZPRP ks. gen. 
dyw. zw. dr Marian Próchniak w asyście kapelanów Związku. 
Wręczono odznaczenia przyznane przez Zarząd Krajowy 
min: odznaczono Honorowym  Orderem  Związku płk zw. 
Janusza Pielata; Honorowym Złotym Krzyżem Związku 
p. Katarzynę Łęgiewicz i posła RP p. Andrzeja Melaka, 
a Honorowym Srebrnym Krzyżem Związku p. Kingę 
Wiśniewską, p.  Adama Siwka i p. Ryszarda Brzozowskiego. 
Natomiast Ryngrafem Związku: pp. Tadeusza Burchackiego, 
Krzysztofa Popińskiego i Ryszada Wagnera. Wręczono także 
inne wyróżnienia przyznane przez Kapitułę i Stowarzyszenie 
Orderu św. Stanisława. Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów 
oraz wysłuchanie wiązanki pieśni legionowych w wykonaniu 
chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP 
pod kierownictwem Pawła Szkopa zakończyło oficjalną 
część uroczystości. Po odprowadzeniu sztandarów [min.: 
okręgów i oddziałów ZPRP; Zespołu Szkół nr 1 w Sulejówku; 
Światowego Związku Armii Krajowej; Ochotniczego 
Hufca Pracy] i asysty wojskowej degustowano żołnierską 
grochówkę oraz robiono sobie pamiątkowe zdjęcia przy 
OBELISKU.

Wiesław Leszek Ząbek
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OSTRÓW MAZOWIECKA

Intencją Zjazdu było podkreślenie tradycji i wielkości 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w życiu pokoleń Polaków, 
a zwłaszcza tych najmłodszych, a więc dzieci i młodzieży 

szkolnej.  Przedstawienie Jego osoby w ujęciu historycznym 
za słowami Prezydenta RP  Ignacego Mościckiego wypowie-
dzianych na stopniach Katedry Wawelskiej, podczas uroczy-
stości pogrzebowych 18 maja 1935 roku ,,Dał Polsce wolność 
granice moc i szacunek” najtrafniej ujmuje znaczenie tych 
słów. Ideę Zjazdu spotęgowała pamięć o bohaterze naro-
dowym rtm. Witoldzie Pileckim – jednym z sześciu najdziel-
niejszych żołnierzy II wojny światowej. Druh „Witold” był żoł-
nierzem kompani wileńskich harcerzy, uczestnikiem bojów 
na szlaku Zambrów -Ostrów w wojnie polsko -bolszewickiej 
1920 roku. W dniach 3 i 4 sierpnia 1920 roku doszło do krwa-
wej  walki pod Ostrowią Mazowiecką i Paprocią Dużą. Jej 
symbolem pozostał kurhan usypany  w Paproci Dużej– kryją-
cy szczątki poległych żołnierzy,  miejsce kultu i pamięci naro-
dów miejscowej ludności.

Paproć Duża to mała i  malowniczo położona wioska na 
granicy powiatu zambrowskiego i ostrowskiego. Jej 
związki z Piłsudskim odnoszą się do jego ślubu z pierw-

szą żoną Marią Juszkiewiczową z Koplewskich, który odbył się 
w tutejszej świątyni.

Organizatorami Zjazdu byli: Szkoła Podstawowa w Papro-
ci Dużej nosząca imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, Związek 
Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Ostrowi Ma-
zowieckiej, oraz Koło Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty 
Ostrów- Komorowo.

Patronat Honorowy nad Uroczystościami przyjęło Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku.
Zjazd zaszczycili:
- wnuk Józefa Piłsudskiego, Prezes Fundacji Rodziny Piłsud-

skich, jednocześnie Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku p. Krzysztof Jaraczewski z towarzyszącymi oso-
bami p. Michałem Rukatem, p. Agatą Grochowicką i Agniesz-
ką Kaczmarską,

- syn rotmistrza Witolda Pileckiego p. Andrzej Pilecki,
- wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rze-

czypospolitej Polskiej generał dywizji Związku  dr Wiesław 
Leszek Ząbek,

- prezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP pułkow-
nik Związku p. Tadeusz Pluta, oraz wiceprezes okręgu Gdań-
skiego podpułkownik Związku p. Dariusz Różycki,

- przewodnicząca sekretariatu Zarządu Krajowego Związku Pił-
sudczyków RP p. Wita Pawłowska–Ludwichowska z małżon-
kiem,

- prezes Okręgu Mazurskiego w Białej Piskiej Związku Piłsud-
czyków RP, pułkownik Związku p. Marek Marcińczak z mał-
żonką,

- prezes Okręgu Nadbużańskiego Związku Piłsudczyków RP, 
pułkownik Związku p. Konrad Wróbel,

- wiceprezes Oddziału w Ciechanowie Związku Piłsudczyków 
RP, major Związku p. Mirosław Miciński,

- prezes Oddziału w Szczuczynie Związku Piłsudczyków RP puł-
kownik Związku p. Anna Jagusz, 

-  delegacje Piłsudczyków z wyżej wymienionych Okręgów 
i Oddziałów wraz z pocztami sztandarowym, oraz Piłsudczy-
cy oddziału w Ostrowi Mazowieckiej.

Przybyła delegacja Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych 
Piechoty z Ostrowi Mazowieckiej - Komorowa, oraz delegacja 
podchorążych z Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych im. 
Tadeusza Kościuszki z Wrocławia kultywująca tradycje Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Komorowie.

Obecni byli przedstawiciele Samorządu Powiatu Zambrów 
oraz Ostrów Mazowiecka, przedstawiciele służb mundurowych 
oraz kilku szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
15 lipca ( piątek) część oficjalną Zjazdu zapoczątkowaną pod-
niesieniem Flagi Państwowej i  odegraniem  Hymnu Państwo-

 I ZJAZD SZKÓŁ 
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

PAPROĆ DUŻA 
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wego. W dalszej części – były wystąpienia  zaproszonych 
gości, wręczenie wyróżnień i odznaczenia. Ta część Zjazdu 
zakończona została uroczystym obiadem. 

Pozostała część Zjazdu miała charakter formy festiwa-
lowej, w której znalazły się występy młodzieży szkolnej, 
prezentacje, gawęda poświęcona osobie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego - jego dokonań w dziele odzyskania Niepod-
ległości i służby państwowej jako Naczelnika Odrodzonej 
Rzeczypospolitej, wygłoszona przez pułkownika związ-
ku  Konrada Wróbla. Pierwszy dzień zjazdowy zakończyło 
ognisko ze wspólnym śpiewaniem pieśni legionowych oraz 
pieczeniem kiełbasek.

Drugi dzień Zjazdu 16 lipca (sobota) miał bardziej 
oprawę patriotyczno- religijną. Uroczystości roz-
poczęła się od Mszy Świętej. Następnie uczestni-

cy uroczystości przemaszerowali pod kurhan poświęcony 
poległym żołnierzom Oddziałów Ochotniczych walczących 
z armią bolszewicką w 1920 roku.

Kolumnę marszową poprzedzała młodzieżowa orkie-
stra dęta OSP z Ostrowi Mazowieckiej. Czoło kolumny 
otwierała Kompania Honorowa z pocztem sztandarowym 
wystawiona przez 18. pułk rozpoznawczy z Białegostoku. 
W dalszej kolejności postępowały poczty sztandarowe 
szkolne i Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, 
goście Honorowi,  Podchorążowie Wyższej Oficerskiej Szko-
ły Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,  
przedstawiciele samorządu oraz  pozostali goście i miejsco-
we społeczeństwo

Przy kurhanie odbył się Apel Poległych, później dele-
gacje złożyły kwiaty, zapalono znicze. Po uroczystościach 
pod kurhanem zaproszeni goście mieli możliwość wzięcia 
udziału w zwiedzeniu Mauzoleum poświęconego 18. Dy-
wizji piechoty [ uczestniczącej 12 i 13 września 1939 roku 
w ostatniej – tragicznej bitwie pod Andrzejewem] oraz 
w zwiedzaniu garnizonu w Ostrowi Mazowieckiej - Ko-
morowie, gdzie delegacje złożyły kwiaty u stóp pomnika 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Jerzy Trojanowski
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CZĘSTOCHOWA

W dniu 18 sierpnia 2016 r. Zarząd Krajowy Związku Pił-
sudczyków Rzeczpospolitej Polskiej zorganizował II 
Pielgrzymkę Piłsudczyków na Jasną Górę w Często-

chowie w 95. rocznicę pielgrzymki dziękczynnej pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W jej trakcie piłsudczycy 
wzięli udział: w uroczystej mszy św. w Kaplicy Cudownego Ob-
razu Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji Ojczyzny, Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy 
oraz Związku Piłsudczyków RP i ich Rodzin; odsłonięciu tablicy 
ku czci Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodowej; uro-
czystej zbiórce Okręgów i Oddziałów ZPRP celem wręczenia od-
znaczeń i awansów na wyższe stopnie organizacyjne oraz Apelu 
Jasnogórskim podczas którego Związek Piłsudczyków RP został 
zawierzony Najjaśniejszej Pani Matce Boskiej Częstochowskiej.

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Druga pielgrzymka piłsudczyków rozpoczęła się od uroczystej 
zbiórki w Sali św. Józefa Domu Pielgrzyma w Częstochowie, wpro-
wadzeniem sztandarów Związkowych i odśpiewaniem Hymnu 
Związku Piłsudczyków RP. Otwierając spotkanie przybyłych uczest-
ników pielgrzymki w tym Honorowych Gości powitał prezes Zarzą-
du Krajowego ZPRP gen. Związku Stanisław Władysław Śliwa. Wy-
kład inauguracyjny „Religijność Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
wygłosił prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, który na zakończenie 
dokonał promocji swojej najnowszej publikacji „Józefa Piłsudskie-
go wizerunek religijny”. 

MSZA ŚWIĘTA PIŁSUDCZYKOWSKA

Następnie uczestnicy uroczystości zorganizowaną kolumną ze 
sztandarami przeszli do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie kape-
lan Związku Piłsudczyków RP ks. infułat gen. dyw. zw. dr Marian 
Próchniak w koncelebrze z Jasnogórskim Kapelanem Żołnierzy 
Niepodległości o. gen. bryg. zw. dr Eustachym Rakoczym odprawili 
Mszę św. w intencji Ojczyzny, śp. Pierwszego Marszałka Polski Józe-
fa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy oraz Związku Piłsudczyków Rzecz-
pospolitej Polski i Ich Rodzin. Przed zakończeniem Mszy św. prezes 
Zarządu Krajowego gen, Związku Stanisław Władysław Śliwa uho-
norował plakietą bursztynowa: generała Zakonu Ojców Paulinów 
o. Arnolda Chrapkowskiego; przeora Klasztoru na Jasnej Górze o. 
Mariana Waligórę. 

II PIELGRZYMKA PIŁSUDCZYKÓW 
NA JASNĄ GÓRĘ
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ODSŁONIĘCIE TABLICY MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości zwarta kolumną przeszli pod 
Kaplicę Pamięci  Narodowej, gdzie nastąpiło odsłonięcie Tablicy 
przez delegację w składzie: gen. zw. Stanisław Śliwa, prof. Wiesław 
Wysocki, Krzysztof Jaraczewski. Poświęcenia Tablicy dokonał ks. in-
fułat dr Marian Próchniak, o. prof. Eustachy Rakoczy. Odczytano li-
sty intencyjne od Marszałka RP p. M. Kuchcińskiego i Marszałka Se-
natu RP p. J. Karczewskiego. Następnie prezes gen.zw. Stanisław W. 
Śliwa wręczył okolicznościowe ryngrafy m.in.: Marszałkowi Senatu 
RP [odebrał senator Waldemar Bonkowski]; dyrektorowi Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku p. Krzysztofowi Jaraczewskiemu; 
prezesowi Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie p. prof. Wie-
sławowi Janowi Wysockiemu; ks. inf. gen. dyw. zw. dr Marianowi 
Próchniakowi; o. gen. bryg. zw. dr Eustachemu Rakoczemu; prze-
wodniczącemu Komitetu Fundatorów Tablicy płk zw. Henrykowi 
Siodmokowi; płk zw. Jarosławowi Biereckiego; prezesowi OPEC 
Gdynia p. Januszowi Różalskiemu; Wojewodzie Pomorskiemu p. 
Dariuszowi Drelichowi; Rektorowi – Komendantowi Akademii Ma-
rynarki Wojennej kmdr. prof. dr hab. inż. Tomaszowi Szubrychtowi.  
Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości pod Pomnikiem Ojca 
Świętego Jana Pawła II zakończyło tą podniosłą uroczystość.

UROCZYSTA ZBIÓRKA PIŁSUDCZYKÓW

Po przerwie obiadowej o godz. 18,00 piłsudczycy spotkali się na 
uroczystej zbiórce w Sali św. Józefa w Domu Pielgrzyma, gdzie po 
wprowadzeniu sztandarów związkowych i powitaniu zebranych 
przez prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisława W. Śli-
wę zostały odczytane [przez wiceprezesa ZK ZPRP gen. dyw. Wie-
sława L. Ząbka] uchwały Zarządu Krajowego odnośnie wyróżnień 
Orderem Honorowym Związku zostali odznaczeni:
•	O. gen. bryg. dr Eustachy Rakoczy
•	Prof. Wiesław Wysocki
•	Płk zw. Stanisław Olszewski
Awansem na stopień gen. dyw. został wyróżniony
•	Ks. infułat dr Marian Próchniak
Ponadto zostały wręczone przez prezesa Związku Piłsudczyków 
RP złote i srebrne Krzyże Związku oraz awanse na kolejne stopnie 
związkowe.

APEL JASNOGÓRSKI

O godz. 21,00 piłsudczycy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, 
któremu przewodził Kapelan Jasnogórski o. gen. bryg. dr Eustachy 
Rakoczy, Kapelan Związku Piłsudczyków RP ks. infułat gen. dyw. dr 
Marian Próchniak. Prezes Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. mgr 
Stanisław Władysław Śliwa odczytał akt zawierzenia Najjaśniejszej 
Pani Matce Boskiej Częstochowskiej piłsudczyków. Modlitwę ró-
żańcowa poprowadził ks. prałat Edmund Skalski. Odśpiewanie na 
początku Apelu Hymnu Narodowego  „Jeszcze Polska nie zginę-
ła…” oraz Hymnu „ Boże coś Polskę…” nadała szczególną oprawę 
tej podniosłej modlitwie u stóp tego Świętego Obrazu.

Wiesław L. Ząbek
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CZĘSTOCHOWA

HOMILIA O. EUSTACHEGO RAKOCZEGO
wygłoszona  dla piłsudczyków przed Cudownym Obrazem
w dniu 18 sierpnia 2016 r.

Sercem Umiłowani Rodacy, którzy dzisiaj gromadzicie się 
w miejscu, w którym każdy kamień tej świątyni świadczy o wielko-
ści i chwale Rzeczypospolitej!

Czcigodni Spadkobiercy, Spuścizny Wielkiego Marszałka 
i chwalebnej II Rzeczypospolitej.

Pozdrawiam wszystkie poczty sztandarowe i chylę kapłańskie 
czoło przed Świętymi Znakami Ojczyzny. W sposób szczególny 
pragnę zauważyć sztandar Przedszkola z Sejn im. Marszałka Pił-
sudskiego. Witam więc te dzieci w legionowych mundurach. Wy 
tu jesteście najważniejsi, gdyż to Wy rysujecie obraz Polski jutra.

Józek, syn oficera I Brygady Legionów spotkał Marszałka. Pił-
sudski zapytał chłopca jak ma na imię. A kiedy Mu z dumą odpo-
wiedział „ ja też jestem Józef”, Marszałek się uśmiechnął i zapytał 
kim chce być w przyszłości. Józek odpowiedział – „ chcę być kapita-
nem statku…” To ładnie - powiedział Piłsudski głaszcząc chłopca 
po głowie. Ten chłopiec przez całe życie widział przed sobą twarz 
Tego wielkiego człowieka, który tak ukochał Polskę. Kapitanem 
okrętu nie został, ale biskupem, który wiernie służył kombatantom 
WP – tym biskupem był Ogólnopolski Duszpasterz Kombatantów 
ks. Biskup por. dr Józef Kraszewski.

Rodacy,
Kiedy dzisiaj widzę Wasze szare mundury i te chorągwiane 

orły, staje mi przed oczami postać Marszałka z chorągwią Rzeczy-
pospolitej. Spróbuje Wam przybliżyć obraz, którego autorem jest 
krakowski malarz, Adam Setkowicz, świadek legionowego zrywu, 
co walczył o Polskę nie szablą a pędzlem, a który uwiecznił drogę 
Marszałka do Niepodległej. Na koniu sytuuje się rycerz w zbroi. 
W dłoniach dzierży on chorągiew Rzeczypospolitej i miecz. Przed 
jeźdźcem podrywa się do lotu orzeł, z za nim, aż po horyzont kro-
czą szeregi legionowego wojska. Rycerz bez hełmu, z odkrytą gło-
wą, odważnie idzie do walki. Rycerz o twarzy z wyrazistymi rysami 
Komendanta ma na zbroi złocisty ryngraf z wizerunkiem Jasno-
górskiej Królowej. Bogarodzica patronowała jego walce o niepod-
ległość. W tle widoczny jest Wawel i Kopiec Kościuszki, jako wyra-
ziste „umocowanie całej sytuacji w szeroko rozumianej polskości”.

Legioniści w marszu ku Niepodległości doświadczyli obec-
ności Bogarodzicy – Królowej Polski. Przed Kielcami 12 sierpnia 
1914 r. u zbiegu ulic – Krakowskiej i Spacerowej skauting Czesław 
Bankiewicz złożył Józefowi Piłsudskiemu historyczny meldunek; „ 
Obywatelu Komendancie, Kielce są wolne”.

Za Władysławem Reymontem z zachwytem można by zawo-
łać; „Jakże wtedy powiało Polską”. Świadkiem tego historycznego 
wydarzenia była Ona Niepokalana Dziewica – Jej Figura stała tam 
na zbiegu ulicy Krakowskiej i Spacerowej. Najświętsza Dziewica 
stanęła więc na naszych drogach prowadzących do Niepodległo-
ści.

Ta Figura – to pierwszy Pomnik Legionowego Czynu.
To pierwsze - Sanktuarium naszej Niepodległości.
Tam – Niepokalana Maryja stoi na straży naszej Niepodległo-

ści.
O tym, jak oczywiste stało się wstawiennictwo Niepokalanej 

– dla Józefa Piłsudskiego – Twórcy Niepodległej świadczyć może 
m.in. fakt, że w obliczu bolszewickiego zagrożenia proponował 
On przeniesienie stolicy z Warszawy do Częstochowy. Uważał, że 
odniesienie do Jasnej Góry wzmocni w Narodzie opór wobec na-
jeźdźcy i zachęci do skutecznej obrony Ojczyzny.

Rycerz Niepokalanej – Ojciec Maksymilian Kolbe podkreślał, 
że „Komendant kochał Matkę Bożą i dlatego Ona dała mu złamać 
hordy bolszewickie, właśnie w dzień swego Wniebowzięcia”.

Dokładnie w 100 – tną rocznicę wyzwolenia Kielc z zaboru ro-
syjskiego, dnia 12 sierpnia 2014 r, z modlitwa stanął  tam paulin 
z Jasnej Góry. Uczestnicy Marszu w skupieniu zatrzymali się przed 
Figurą Niepokalanej. Prezydent miasta Kielce i Komendant Mar-
szu 1 Kadrowej u stóp Figury złożyli kwiaty. W hołdzie przed Mat-
ką Bożą pochyliły się wszystkie orły chorągwiane – bo my ciągle 
I Brygada.

Wspomniany już artysta, uczeń Jana Matejki – Adam Setko-
wicz wymalował również w 1914 r. piękny obraz Jasnogórskiej 
Królowej Polski. Na skroniach Bogarodzicy ów artysta złożył koro-
nę z trzech polskich orłów.

Dzień przed śmiercią taką złotą koronę z orłami pobłogosławił 
Święty Papież z Krakowa. Ta właśnie korona zdobi dzisiejszy Cu-
downy Obraz Królowej Niepodległej Rzeczypospolitej.

Rodacy podnieście głowy. Patrzy na Was Królowa w „Koronie 
JP”.

JP – Józef Piłsudski i jego legioniści, którzy ją zaprojektowali 
w 1914 r.

JP – Jeszcze Polska nie zginęła, bo my ciągle I Brygada.
Do naszej Królowej ukoronowanej Polskimi Orłami wołamy 

dzisiaj – Jasnogórska Hetmanko, na drogach naszej historii obec-
na – Niepodległej Rzeczypospolitej błogosław!

Amen 
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W roku jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, 
w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia Bożego, w roku 
pielgrzymki Papieża Franciszka do Polski, w 95. rocz-

nicę pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Jasną Górę, dziś 
przed Cudownym Obrazem Królowej Polski i Hetmanki Żołnie-
rza Polskiego, melduje się po raz drugi Związek Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej na świętej Pielgrzymce pod dowódz-
twem gen. Związku Stanisława Władysława Śliwy.

Józef Piłsudski był wielkim człowiekiem, był jednym z gigan-
tów naszej historii. Naczelnik Państwa, Komendant Legionów, 
Marszałek Polski, Dowódca Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, 
zwanej „Cudem nad Wisłą”, więzień  Magdeburga, zesłaniec Sy-
biru, odznaczony Orderem Orła Białego i Krzyżem Virtuti Milita-
ri. Wielki Patriota i Dyplomata. Po śmierci spoczął obok królów 
w Panteonie Narodowym w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. 
Marszałek Józef Piłsudski pielgrzymował jeden jedyny raz na 
Jasną Górę, a było to 20 października 1921 r., aby podziękować 
Matce Bożej za „Cud nad Wisłą” i wspaniałą wiktorię nad Bolsze-
wikami oraz odczytał Akt oddania Polski – Opiece Najświętszej 
Maryi Pannie. Walcząc o Niepodległość Ojczyzny Marszałek po-
wiedział: „Będę dumny z Polski, będę dumny ze swoich żołnierzy, 
będę dumny wreszcie z samego siebie, jeżeli będę mógł tej nie-
szczęsnej Ziemi, dać najcenniejszy dar Boży, dar swobody.” I dał 
Polsce wolność, granice, moc i szacunek. To Piłsudski wskrzesił 
Polskę z niebytu i jak za dawnych wieków, tak i w 1920 roku 
Polska znów stała się przedmurzem chrześcijaństwa, a Naczel-
ny Wódz stanął w szeregu największych obrońców wiary świę-
tej, cywilizacji łacińskiej i Europy. I za to należy się Marszałkowi 
cześć, wieczna chwała, pamięć, szacunek i wdzięczność nie tyl-
ko nas Polaków, ale i całej Europy i chrześcijaństwa.

Dziś Piłsudczycy stojąc na Apelu przed Cudownym Obra-
zem Matki Boga, nawiązując do polskiej tradycji żołnierskiej, 
modlą się i wołają: Maryjo Królowo Polski jesteśmy przy Tobie, 
pamiętamy, czuwamy, stajemy jak Ojce by służyć Ci znów, My 
Polska, my Naród, Lód Twój!

Amen
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WYSZKÓW
W DESKUROWIE UHONOROWANO  

BRONISŁAWA DESKURA

Z inicjatywy Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański 
w Wyszkowie 26 czerwca 2016 r. w Deskurowie została odsło-
nięta tablica upamiętniająca postać mjr Bronisława Deskura. 

W uroczystości wzięli udział Piłsudczycy, władze gminy i powiatu 
wyszkowskiego, radni, księża, rodzina Deskura oraz mieszkańcy 
wioski. Aktu odsłonięcia dokonali: p. Bogdan Pągowski Starosta Po-
wiatu Wyszkowskiego, p. Elżbieta Piórkowska Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Wyszkowie, płk Konrad Wróbel Prezes Związku Piłsud-
czyków Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie, prof. Alojzy Skro-
backi, ks. Dariusz Niewęgłowski proboszcz parafii w Lucynowie, 
porucznik Wiesław Pankowski, p. Grzegorz Turek sołtys Deskurowa.

Na uroczystość odsłonięcia tablicy przybyło wielu znamienitych 
gości. Wśród nich Starosta Powiatu Wyszkowskiego B. Pągowski, 
przew. Rady Miejskiej w Wyszkowie  E. Piórkowska, wójt Gminy Dłu-
gosiodło St. Jastrzębski, radni gminy i powiatu, prof. dr hab. A. Skro-
backi, proboszczowie: parafii Lucynów –ks. D. Niewęgłowski,  Nie-
gów – ks. A. Rybicki, Rybienko Leśne – ks. E. Leda ; dziekan z Suwałk 
– ks. J. Sykulski; kapelan ZPRP Okręg Nadburzański ks. P.Stachecki. 
Kapłani odprawili Polową Mszę św. i poświęcili tablicę.  Uroczystości 
była  świetnym pretekstem do zjazdu  rodzin: Pankowskich, Skocz-
niów, Sykulskich, Oleksiaków, Nowaków -  najstarszych mieszkań-
ców Deskurowa.  Na uroczystość przybyły też poczty sztandarowe 
ze Szkoły  Podstawowej w Lucynowie, Związku Piłsudczyków RP , 
Powstania Styczniowego. 

Zbieranie materiałów na temat mjr Deskura i czytanie jego pa-
miętników zachęciło prezesa Zw. Piłsudczyków Konrada Wróbla 
i kapelana ks. Pawła  Stacheckiego do napisania książki o tej postaci. 
Nosi ona tytuł „Major Bronisław Deskur przyjaciel i obrońca wło-
ścian”.  Najstarsza deskurowianka p. Wiktoria Oleksiak i najmłodsze 
pokolenie tej rodziny – Adaś, Staś i Majka strofami wierszy i piosenki 



21

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

CIECHANÓW
KRONIKA

• 31 lipca 2016 r. tradycyjnie jak co roku w Ciechanowie odby-
ły się uroczystości upamiętniające 102. Rocznicę wymarszu 1. 
Kompanii Kadrowej z Krakowskich-Oleandrów  pod Pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i obeliskiem gen. bryg. 
Stanisława Kmicic- Skrzyńskiego  na skwerku przy ul. 11. Puł-
ku Ułanów Legionowych. Uroczystości poprzedziła Msza św. 
w miejscowej świątyni [kościół Farny] pw. Św. Józefa

• Tradycyjnie w dniach 4 – 12 sierpnia delegacja oddziału z pre-
zesem płk zw. Jackiem Stachiewiczem wzięła udział w Marszu 
Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa-Oleandry do Kielc.

• W dniu 12 sierpnia 2016 r. delegacja oddziału wraz z pocztem 
sztandarowym wzięła udział w otwarciu wystawy  Legiony Pol-
skie 1914 – 1918 w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Kró-
lewskie w Warszawie. 

• W dniu 15 sierpnia 2016 r. delegacja oddziału ciechanowskie-
go ZPRP wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w odsło-
nięciu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Legionowie.

• Członkowie oddziału ciechanowskiego ZPRP wraz z pocztem 
sztandarowym wzięli udział w dniu 18 sierpnia 2016 r. w II 
Pielgrzymce piłsudczyków na Jasną Górę w Częstochowie.

Kim był mjr Deskur?  
To założyciel – w XIX w. - wioski Deskurów. To dziedzic, przeciwnik 
pańszczyzny, który 13 osadnikom dał ziemię na prawach czyn-
szowych. To organizator i przywódca czynu zbrojnego miesz-
kańców Puszczy Białej w Powstaniu Styczniowym 1863 -1864 r.  
Major Powstania Styczniowego w Puszczy Białej i na Podlasiu, 
w którym był dowódcą szwadronu kawalerii powstańczej.  Dla 
wolności ojczyzny gotów był poświecić swoje życie, zdrowie i ro-
dzinny majątek. Wielki patriota, demokrata,  działacz społeczny. 
W 150 rocznicę Powstania Styczniowego w ramach działalności 
Związku Piłsudczyków  Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie  
jego członkowie postanowili upamiętnić miejsca bitew powstań-
czych w Puszczy Białej kapliczkami powstańczymi i ryngrafa-
mi nawiązującymi do tradycji powstańczej. Ryngrafy wręczali 
w czasie nabożeństw patriotycznych w świątyniach związanych 
z działalnością powstańczą. W ten sposób realizowali testament 
Marszałka Józefa Piłsudskiego zawarty w słowach: ”Chcę, żeby 
groby przemówiły”. W dniu 26 czerwca 2016 r. Związek odsłonił 
w Deskurowie Pomnik ku Jego czci i na wieczna pamięć.                                                                                                           

K.W.

podkreślili patriotyczny wydźwięk tej uroczystości, która łączy po-
kolenia i kultywuje  pamięć. 

Podczas uroczystości wręczono nominacje, odznaczenia i dy-
plomy uznania Związku Piłsudczyków RP. Nominacje na wyższe 
stopnie otrzymali: kpt. Monika Lipka i por. Wiesław Pankowski. Zło-
tym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP odznaczono kpt. Sławomira 
Gałązkę i kpt. Marka Głowackiego. Okolicznościowe podziękowania 
otrzymali: prof. dr hab. Alojzy Skrobacki, kpt. Wiesław Pankowski, p. 
Hanna Pankowska, p. Grzegorz Turek sołtys wsi Deskurów, p. Jerzy 
Dąbrowski, p. Mieczysław Pankowski, p. Jan Pankowski i  p. Michał 
Pankowski. W nieoficjalnej części uroczystości przy pysznej gro-
chówce i innych domowych specjałach licznie zgromadzeni go-
ście dzielili się swoimi wrażeniami. W tej części uroczystości o gości 
troszczyły się panie: Hania Pankowska i  Janina  Jachacy. 

 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Takie słowa 
napisał kardynał Stefan Wyszyński. Niech ta tablica kultywuje pa-
mięć o tamtych bohaterach. Pisał o tym mieszkaniec Deskurowa, p. 
Wacław Puławski, w swoim wierszu  „Powrót do przeszłości”. 

                                                                              T. Przygoda                                                
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LEGIONOWO
POMNIK MARSZAŁKA STANĄŁ 

W LEGIONOWIE

Staraniem Stowarzyszenia Budowy Pomnika Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Legionowie w dniu 15 sierpnia 2015 r. 
został odsłonięty i poświęcony Pomnik Marszałka na skwe-
rze przy Alei Jego imienia. Wieloletnia batalia o Pomnik Mar-
szałka zakończyła się sukcesem. W uroczystości udział wzięły 
delegacje piłsudczyków z  Okręgu Mazowieckiego  Warsza-
wa, Okręgu Nadbużańskiego z Wyszkowa i poczet sztanda-
rowy z Oddziału ZPRP z Ciechanowa.

Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele garnizono-
wym celebrowana przez ks. Biskupa Piotra Solarczyka. 
Następnie uczestnicy Mszy św. kolumną na czele z ka-

waleryjskim pocztem konnym, przemieściła się na skwer na-
przeciwko miejskiego ratusza, gdzie czekało kilkaset mieszkań-
ców pragnących uczcić powrót Marszałka do Legionowa. Mówił 
o tym w swoim wystąpieniu przewodniczący Stowarzyszenia 
Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego Piotr Radzikowski, „ 
W mieście, które swą nazwę wywodzi od Legionów Józefa Piłsud-
skiego, przez wiele dziesiątków lat zacierano wszelkie ślady  Jego 
bytności, zmieniano nazwy ulic, likwidowano pamiątki. Wreszcie 
wysiłkiem mieszkańców Legionowa Marszałek powrócił na swoje 
miejsce, a główna arterię miasta z powrotem nazwano Aleją Mar-
szałka Piłsudskiego.

Satysfakcji nie taił prezydent Legionowa p. Roman Smogo-
rzewski gratulując i dziękując w swoim wystąpieniu Stowarzy-
szeniu Budowy Pomnika oraz mieszkańcom miasta, których 
zjednoczyło wspólne działanie. Zabierając głos w imieniu pił-
sudczyków gen. dyw. zw. dr Wiesław Leszek Ząbek złożył ży-
czenia i gratulacje od Zarządu Krajowego Związku Piłsudczy-
ków RP, podkreślił więzi jakie łącza piłsudczyków z Marszałkiem 
oraz przekazał od prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. 
Stanisława Władysław Śliwy plakietę gratulacyjną dla p. Piotra 
Radzikowskiego. Następnie wspólnie z prezesem Okręgu Nad-
bużańskiego płk zw. Konradem Wróblem wręczył:
•	Złote Krzyże Związku Piłsudczyków dla p. Piotra Radzikow-

skiego i p. Romana Smogorzewskiego,
•	Srebrne Krzyże – p. Andrzej Kicman, p. Mieczysław Rudnicki 

i p. Zygmunt Michałowski.
Odlany z brązu Pomnik „Dziadka” odsłonił przewodniczący 

Komitetu Budowy Pomnika wspólnie z prezydentem Legiono-
wa i starostą powiatu, a poświęcił z chwilową pomocą deszczo-
wej aury ks. biskup Marek Solarczyk.

Wiesław Ząbek
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•	Udział 31 lipca 2016 r. w uroczystościach  upamiętniających  
wymarsz 1. Kompanii Kadrowej z Krakowskich Oleandrów 
w Ciechanowie.

•	W dniu 22 maja 2016 r. odbyła się uroczystość nadania sztan-
daru. 

•	W  dniu 12 sierpnia 2016 r. udział w otwarciu wystawy plene-
rowej w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

•	W dniu 18 sierpnia 2016 r. delegacja oddziału wzięła udział 
w II Pielgrzymce Piłsudczyków na Jasną Górę.

KRONIKA WYDARZEŃ

SZCZUCZYN



24

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

WARSZAWA

KRONIKA WYDARZEŃ 

•	W dniu 12 maja 2016  r. piłsudczycy Okrę-
gu Mazowieckiego ZPRP w ramach delegacji 
ogólnopolskiej  okręgów i oddziałów ZPRP 
z prezesem gen. Związku Stanisławem Włady-
sławem Śliwą, 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. Po złożeniu wieńców oraz wiązanek 
kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego uczestnicy uroczystości udali się na 
Mszę św. w Archikatedrze św. Jana celebrowa-
ną przez Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy 
Niepodległości o. prof. gen. bryg. zw. Eusta-
chego Rakoczego. W skład delegacji Okręgu 
Mazowieckiego weszli kol.: Wiesław Leszek 
Ząbek, Janina Wróbel, Janusz Pielat, Waldemar 
Browiński, Wacław Bojarski, Stanisław Trzciński, 
Tadeusz Kułakowski.

•	W dniu 10 czerwca 2016 r. w Okręgu  Mazo-
wieckim przeprowadzono Walne Zebranie 
członków ZPRP z udziałem zaprzyjaźnionych 
prezesów związków i stowarzyszeń komba-
tanckich oraz niepodległościowych. Zebra-
nych powitał Burmistrz Dzielnicy Rember-
tów m. st. Warszawy p. Mieczysław Golónka. 
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. 
Janusz Odziemkowski. Prelekcję połączoną 
z pokazem slajdów „Śladami walk Legiono-
wych na Ukrainie” - przedstawił płk Tadeusz 
Krząstek.  Następnie wręczono wyróżnienia 
i odznaczenia. Honorowym Złotym Krzyżem 
został wyróżniony prof. Janusz Odziemkowski. 
Wręczono również legitymacje członkowskie 
nowo przyjętym członkom Związku. Spotkanie 
koleżeńskie w miejscowej restauracji „Myśliw-
ska” zakończyło to uroczyste zebranie.

•	13 czerwca 2016 r. delegacja Okręgu Mazo-
wieckiego wzięła udział w uroczystych obcho-
dach Święta CBW im. Marszałka J.Piłsudskiego. 
Wiesław L.Ząbek wręczył pracownikom CBW 
wyróżnienia przyznane prze ZK ZPRP.
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•	W dniu 12 sierpnia 2016 r. członkowie Okręgu 
Mazowieckiego ZPRP wraz z delegacjami pił-
sudczyków z Okręgu Dolnośląskiego z Sycowa, 
Okręgu Nadburzańskiego z Wyszkowa, Od-
działu z Ciechanowa i Oddziału z Szczuczyna 
wraz z prezesem ZK ZPRP gen. zw. Stanisławem 
Władysławem Śliwą wzięli udział w otwarciu 
wystawy „Legiony Polskie 1914-1918 w Gale-
rii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie. Po wystąpieniach m.in.: podse-
kretarza stanu w MON, prof. dr hab. Wojciecha 
Fałkowskiego; dyrektora Muzeum Łazienki 
Królewskie Tadeusza Zieleniewicza i dyrektora 
CBW im. Marszałka Piłsudskiego dr Jana Tar-
czyńskiego, prezes Zarządu Krajowego ZPRP 
gen. zw. Stanisław W. Śliwa odznaczył Złotym 
Krzyżem Związku m.in.: prof. Wojciecha Fal-
kowskiego, podsekretarza stanu w MON; p. 
Sławomira Fronczaka, dyrektora Muzeum Ła-
zienki Królewskie; Tadeusza Zieleniewicza oraz 
zasłużonych pracowników Wszechnicy Woj-
skowej. W uroczystości wzięła również p. sena-
tor Anna Anders oraz prezes Instytutu Józefa 
Piłsudskiego prof. Wiesław Wysocki.

•	W dniu 15 sierpnia 2016 r. delegacja członków 
Okręgu Mazowieckiego , m.in.: kol. Wiesław Le-
szek Ząbek, Władysław Stolarz, Leszek Sadura, 
Piotr Myśliński, Lechosław Domaszewicz, wzię-
li udział w uroczystościach odsłonięcia pomni-
ka Marszałka w Legionowie. 
Inna delegacja w dniu 14 sierpnia 2016 r. 
w składzie: kol. Józef Melak, Janusz Pielat, Zbi-
gniew Wawiorowski, Tadeusz Kułakowski wzię-
ła udział w uroczystościach Rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 r.

•	W dniu 18 sierpnia 2016 r. w ramach II Ogól-
nopolskiej Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną 
Górę w Częstochowie z Okręgu Mazowiec-
kiego udział wzięli, m.in.: kol.: Wiesław Ząbek, 
Tadeusz Dzikowski, Tomasz Bogucki, Włady-
sław Stolarz, Leszek Sadura, Michał Korczak 
z małżonką, Józef Melak z małżonką, Wiesław 
Wysocki, Stanisław Zieliński, Wacław Bojarski, 
Tadeusz Kułakowski, Janusz Pielat, Waldemar 
Borowiński, Piotr Myśliński, Lechomir Doma-
szewicz, Alina Nowacka, Wiktor Cygan.

•	W dniu 7 października 2016 r., z okazji 81. rocz-
nicy pożegnania Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w drodze na Wawel na Polu Mokotowskim od-
słonięto i poświęcono Obelisk upamiętniający 
to wydarzenie.
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•	W dniu 12 maja 2016 r.  delegacja Okręgu dolno-

śląskiego ZPRP ze sztandarem  wzięła udział w uro-
czystościach związanych z 81. Rocznicą śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

•	W dniu 12 sierpnia 2016 r. delegacja Okręgu 
z pocztem sztandarowym wzięła udział w od-
słonięciu wystawy plenerowej Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie pt. „Legiony Polskie 1914 
– 1918 „.

•	W dniu 18 sierpnia 2016 r. delegacja Okręgu 
z pocztem sztandarowym wzięła udział w II Piel-
grzymce Piłsudczyków  na Jasną Górę w Często-
chowie.

•	W dniu 7 października 2016 r. delegacja Okrę-
gu z pięknym wieńcem ufundowanym dla ZP RP 
wzięła udział w odsłonięciu Obelisku Marszałka na 
Polu Mokotowskim w Warszawie.

Płk zw. Włodzimierz Pacelt 

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH
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Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

• W dniu 19 maja 2016 r. członkowie Oddziału wzięli udział 
w wizytacji strzeleckiego obozu wojskowo-obronnego na 
polanie Nadleśnictwa Pułtusk zorganizowanego pod patro-
natem Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego.

• W dniu 10 czerwca 2016 r. delegacja Oddziału w składzie: 
płk Kazimierz Karpiński, płk Zenon Kruchelski wzięła udział 
w uroczystym Walnym Zebraniu Okręgu Mazowieckiego 
w Warszawie.

• W dniu 15 sierpnia 2016 r. członkowie Oddziału zorganizo-
wali uroczystości ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO, składając 
wiązanki kwiatów na cmentarzu i pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

• W dniu 18 sierpnia 2016 r. delegacja Oddziału  wzięła udział 
w II Pielgrzymce Piłsudczyków na Jasną Górę w Częstocho-
wie. 



28

KRAŚNIK
UROCZYSTOŚCI W JASTKOWIE

1. Brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadie-
ra Józefa Piłsudskiego w czasie I wojny światowej działa-
jąc w składzie Frontu austriacko-węgierskiego w dniach 

31.07 – 3.08.1915 r. toczyła krwawe walki z wojskami rosyjski-
mi. W bojach pod Jastkowem poległo 128 legionistów z tego z 4. 
pułku legionów dowodzonego przez mjr [gen.] Bolesława Roję 70 
legionistów, a 200 było rannych. Poległych pochowano na miej-
scowym cmentarzu. 

W 1924 r. zorganizowano Zjazd uczestników bitwy z udziałem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podjęto decyzję, iż na XV lecie bi-
twy pod Jastkowem wybuduje się cmentarz wojenny i postawi po-
mnik ku czci poległych. W dniu 4 czerwca 1931 r. odsłonięto nowy 
Pomnik. W uroczystościach wziął udział Prezydent RP prof. Ignacy 
Mościcki. Od kilku lat władze samorządowe Gminy Jastkowo or-
ganizują uroczystości patriotyczno-religijne na cmentarzu wo-
jennym w Jastkowie. W uroczystościach zorganizowanych w dniu 
3.08.2016 r. wzięła udział delegacja Okręgu z prezesem gen. bryg. 
zw Jerzym Cichockim na czele.

Red.

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

Foto: Stanisław Olszewski
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TOMASZÓW LUBELSKI

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

REDUTA PIŁSUDSKIEGO

UROCZYSTOŚCI W KOSTIUCHNÓWCE

Jesienią 1915 r. Legiony Polskie toczyły krwawe walki na 
Wołyniu z wojskami rosyjskimi, w sile trzech Brygad Legio-
nowych pod jedną komendą. Podobne walki toczone były 

4-6 lipca1916 r. przez 1. Brygadę Legionów dowodzona przez 
Józefa Piłsudskiego. W ramach działań opóźniających prze-
ciw ofensywie gen. Aleksieja Brusiłowa, który przełamał front 
austriacko – węgierski, Piłsudski pod Kostiuchnówka stoczył 
najkrwawszą bitwę utrzymując pozycje ryglowe. 1. Brygada 
Legionów odparła kilkanaście ataków 100. Dywizji piechoty 
wojsk rosyjskich liczącą 13 tys. żołnierzy przy 5 500 walczących 
legionistów. Najkrwawsze walki toczył 5 pp, który stracił 50% 
stanu. Do legendy przeszła pozycja bojowa zwana przez po-
tomnych „Reduta Piłsudskiego” czy „Lasek Polski”. Opór legio-
nistów nie dopuścił do przerwania frontu. Poległo lub zostało 
rannych 2 000 żołnierzy.

W sobotę 20 sierpnia 2016 r. na Polskim Cmentarzu Wojennym 
mszę polową odprawił ks. biskup Polowy Józef Guzdek. List z okazji 
100 - lecia Bitwy wystosował do uczestników uroczystości Prezy-
dent RP Andrzej Duda oraz marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, 
a minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych Jan Józef Kasprzyk wręczył Medale „Pro Patria” działaczom 
Centrum Dialogu „Kostiuchnówka”. Asystę honorową zapewniła 
Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Po uroczystości na 
Cmentarzu Wojennym uczestnicy zwiedzili Salę Tradycji założo-
ną staraniem  dyrektora Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Krzysztofa Jaraczewskiego w budynku dawnej przedwojennej 
szkoły powszechnej, a następie złożyli kwiatu na nie dokończonym 
Kopcu Pamięci w Lasku Polskim.                                                              Red.

W 2016 r. tradycyjnie, członkowie naszego oddziału uczest-
niczą w uroczystościach państwowych oraz patriotycz-
no-religijnych, często będąc ich współorganizatorami, 

m.in.: 2 lutego – rocznica Powstania Zamojskiego; 5 lutego – rocz-
nica Powstania Styczniowego 1863 r. w Tomaszowie Lubelskim; 
1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych; 19 marca - Imieniny Marszał-
ka. Ponadto  rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego, święto 
Wojska Polskiego, Święto Weterana 1 września i Bitwy pod Koma-
rowem 1920 r. należą do naszych do naszych stałych przedsięwzięć 
organizacyjnych. Z ważniejszych wydarzeń na uwagę zasługują:
•	 18 sierpnia 2016 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w II Piel-

grzymce Piłsudczyków na Jasną Górę w Częstochowie. 
•	 W dniu 20 sierpnia 2016 r. - Kostiuchnówka
•	 W dniach 27-28 sierpnia 2016 r. delegacja Oddziału wraz z pocz-

tem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach Zwycięskiej 
Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
w Wolicy Sniatyckiej k/Kocka.

•	 W dniu 7 października br. delegacja Oddziału uczestniczyła w od-
słonięciu Obelisku Marszałka w Warszawie.

Płk zw. Stanisław Emil Koper

Foto: Stanisław Olszewski
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Andrzej Antoni Jaraczewski h. Za-
remba urodził się 8 lutego 1916 r. 
w rodzinie ziemiańskiej w Wielko-

polsce, z rodziców Krzysztofa i Marii z Za-
borowskich. Po ukończeniu w 1935 roku 
gimnazjum humanistycznego przy ulicy 
Brackiej w Warszawie, podejmuje decyzję 
wstąpienia do Szkoły Podchorążych Ma-
rynarki Wojennej w Toruniu, którą kończy 
w 1938 r. z 3/22 lokatą. 

Promocja odbyła się na pokładzie ORP  
„Bałtyk” w dniu 15.X.1938 r. i zgodnie z de-
kretem Prezydenta RP ze starszeństwem 
od 1.X.1938 r. Promocji dokonał w imieniu 
Prezydenta kontradmirał Jerzy Świrski Szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej. 

Jako uczestnik kursu aplikacyjnego 
podporuczników już w listopadzie 1938 
roku okrętuje na okręt szkolno – transporto-
wy  ORP „ Wilję”, kolejno na szkolenie kurso-
we przechodzi na ORP „ Bałtyk” i do   Kadry 
Floty. W maju 1939 roku okrętuje na ORP 
„Burza” w charakterze oficera wachtowego 
i  na  tym stanowisku  w dniu 30 sierpnia 
1939 roku pod dowództwem kmdr ppor. 
Stanisława Nahorskiego  wykonując rozkaz 
w ramach Operacji Peking wraz z ORP „Bły-
skawicą” i ORP „Grom” udaje się do Wielkiej 
Brytanii gdzie  przybywa w dniu 1 września 
1939 roku.

Z dniem 11  lipca 1940 r. ppor. A. Jara-
czewski wyznaczony został na dowódcę 
ścigacza (Zarządzenie szefa  Kierownictwa 

Marynarki Wojennej  nr. 14/tj z dnia 10 lip-
ca 1940r)  dodatkowo został skierowany na 
kurs, celem przeszkolenia w Royal   Navy 
w Portland przed objęciem jednostki „S-3”.

W dniu 25 października 1940 r. ppor. A. 
Jaraczewski jako dowódca S-3 otrzymał roz-
kaz udania się z Fowey  do rejonu w pobliżu 
latarni Lizard, celem poszukiwania załogi 
strąconego brytyjskiego samolotu. Poszuki-
wania nie dały rezultatu. W czasie powrotu 
do portu został zaatakowany przez samo-
lot niemiecki. W trakcie obrony Oerlikon  
i C K M-my zacięły się  i dowódca ratował 
okręt manewrami i zmianami prędkości 
jednostki. Będąc już w wejściu do portu za 
rufą jednostki wybuchła mina akustyczna. 
Od silnego wstrząsu w pomieszczeniu ma-
szynowym ścigacza wybuchł pożar. Trzech 
polskich marynarzy zostało rannych. A. Ja-
raczewski na czas remontu S-3 został czaso-
wo przeniesiony na ORP „Garland”.  

W Dzienniku Rozkazów szefa Kierow-
nictwa Marynarki Wojennej kontradmirała 
Jerzego Świrskiego nr. 56 z dnia 18.12.1940 
ukazała się wzmianka:

1/. Zgodnie z doniesieniem morskich 
władz brytyjskich, gdy jeden z naszych ści-
gaczy ( S - 3) został uszkodzony przez minę, 
oficerowie oraz załoga ,włącznie z rannymi, 
zachowali się wzorowo dokładając wszel-
kich wysiłków by ratować ścigacz.

 (S. M. Piaskowski t.1 s. 162)  

17 maja 1941 roku Andrzej Jaraczewski 
zostaje mianowany porucznikiem marynarki 
ze starszeństwem od 1 kwietnia 1941r. (Za-
rządzenie Naczelnego Wodza z dnia 17 maja 
1941 r.) Zgodnie z rozkazem Szefa KMW nr 
9/Tj z dnia 2 maja 1944 r. porucznik A. Jara-
czewski zostaje wyznaczony na oficera nawi-
gacyjnego na OPR „Krakowiak”. 

„Krakowiak” został wyznaczony do udzia-
łu w inwazji „D - Day” i dnia 28 maja 1944 r.  
został przydzielony do zespołu „G” ( „GOLD”)  
brytyjskiego odcinka inwazyjnego. „Krako-
wiak” zgodnie z instrukcją w przeddzień „D- 
Day” miał dołączyć do osłony 6- tej Flotylli 
Trawlerów. ORP „ Krakowiak” po zakończeniu 
ubezpieczenia trałowania, udał się zgod-
nie z instrukcją, do pozycji artyleryjskiego 
bombardowania lądu, po jej zakończeniu 
miał pozostać na miejscu dla ewentualne-
go ostrzeliwania celów na wybrzeżu. Okręt 
przebywał w akcji do 4 lipca 1944 roku.     

 W lipcu 1944 r. porucznik  Andrzej Jara-
czewski zostaje mianowany przez Szefa Kie-
rownictwa Marynarki Wojennej   dowódcą 
ścigacza „S-7”, dodatkowo od Nowego Roku   
1945 grupą ścigaczy stacjonujących w Co-
wes. Przewidywane remonty jednostek „S 
- 5”, S - 7” i „S - 10”,   nie zostały przeprowadzo-
ne przez Stocznię J.S. White z powodu braku 
czasu. Dnia 4 kwietnia 1945 roku ukazało się 
Zarządzenie Szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej ( nr 9/ Tj. z dnia 24 kwietnia 1945 
r.) powołujące w porcie Portland Bazę Grupy 
Ścigaczy całkowicie podporządkowanych  
d - cy grupy ścigaczy porucznikowi A. Jara-
czewskiemu. Zadaniem Bazy miało być za-
pewnienie ścigaczom i załogom opieki  pod 
względem technicznym, gospodarczym 
i sanitarnym. Z dniem 3 maja 1945 r. i ze star-
szeństwem z tą samą datą, Naczelny Wódz 
mianował A. Jaraczewskiego kapitanem 
marynarki wojennej. W październiku 1945 
roku został zaokrętowany na  ORP „Conrad” 
jako oficer nawigacyjny. Od sierpnia 1946 
roku pełnił funkcje w lądowych bazach li-
kwidującej  się Polskiej Marynarki Wojennej 
na terenie Wielkiej Brytanii. W  1947 roku jest 
w Polskim Korpusie Przysposobienia i Roz-

Andrzej Antoni Jaraczewski – herbu Zaremba  
komandor ppor. Marynarki Wojennej (1916- 1992)

Cz. 1

Źródło: http://pilsudski.jcom.pl/index.php/110-saga/102-andrzej?ckattempt=1
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mieszczenia (Polish Training and Resettle-
ment Corps), aż do chwili zwolnienia się  ze 
służby   w kwietniu 1949 r.  

Kmdr por. Władysław Kosianowski 
w swej pracy „Polska Marynarka Wojenna” 
(Rzym,1947) pisze  „O brawurowej działalno-
ści polskich ścigaczy czytało się dużo zarów-
no w prasie Brytyjskiej jak i w kilku książkach 
opisujących działania wojenne na morzu. 
Ścigacze mają piękną kartę w historii Polskiej 
Marynarki Wojennej. Oto wyjątek z licznych 
wzmianek prasowych o działalności tych 
małych a także bardzo  aktywnych okrętów. 
Pięknie się spisują ścigacze. Ścigacze  „S- 2” 
i  „S-3” atakują z powodzeniem konwoje nie-
przyjacielskie w Kanale La Manche”. Andrzej 
Jaraczewski posiadał  Krzyż Walecznych 
(W. Kosianowski, PMW. Rzym 1947 r. s. VII) i  
Medal Morski za rzetelną służbę na morzu 
z dwoma okuciami 

 (W. Kosianowski op. cit. s. XIII).

O kapitulacji Niemiec i floty niemiec-
kiej kapitan marynarki Andrzej Jaraczew-
ski uczestniczył w tzw. „Operacji Pledge” , 
przejmują poddające się  niemieckie okręty 
podwodne. Przyjął w imieniu władz polskich 
kapitulacje pierwszego U-boota o znaku 
taktycznym U- 249, ze strony brytyjskiej ka-
pitulacje przyjął kmdr ppor. N.B. Weir.   

W rozkazie  dziennym  szefa Kierownic-
twa Marynarki Wojennej nr 5/45 podano, 
że Andrzej Jaraczewski zawarł związek mał-
żeński w p. Jadwigą Piłsudską. Pani Jadwiga 
Piłsudska w roku 1937 zaczęła latać na szy-
bowcach , szkoląc się na Sokolej Górze koło 
Krzemieńca i w Bezmiechowej w Bieszcza-
dach. Latała także w Aeroklubie Warszaw-
skim z lotniska Mokotowskiego. Należała do 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Jako 
ppor. pilot,  była w czasie wojny pilotem 
rozprowadzającym samoloty w brytyjskich 
Królewskich Siłach Powietrznych. Uzyskała 
tytuł mgr inż. architektury w Polskiej Szkole 
Architektury  przy Uniwersytecie w Liverpo-
ol. Pani Jadwiga Piłsudska - Jaraczewska dnia 
28 listopada 2008 roku została odznaczona 
przez prezydenta RP Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Z czasów 
wojny posiada Krzyż Zasługi z Mieczami.   

Z małżeństwa z panią Jadwigą Piłsudską 
urodziło się dwoje dzieci: Krzysztof (archi-
tekt)  i Joanna (architekt), która została  żoną 
ministra Janusza Onyszkiewicza.     

Po zakończeniu służby w Polskim Kor-
pusie Przysposobienia i Rozmieszczenia An-

drzej  Jaraczewski założył w Londynie firmę   
architektonicznych dekoracji, głownie w ku-
tym żelazie.  W pracy pomagała mu żona 
Jadwiga. Wspaniałe przykłady jego pracy 
i zapewne projekty żony p. Jadwigi, to herby 
miast polskich wykonane w kutej i spawanej 
wstędze żeliwnej, które ozdabiały na  biało 
wymalowany bar w domu SMW (Stowarzy-
szenia Marynarki Wojennej – Polish Naval 
Association) przy Wetherby Gdns.  Od po-
czątku powstania SMW na terenie Wielkiej 
Brytanii A. Jaraczewski mocno był związany 
z tym Stowarzyszeniem, wielokrotnie był 
członkiem Zarządu Głównego, wicepreze-
sem, pełnił również honorową funkcję sekre-
tarza Zarządu Głównego, poświęcał się także  
organizowaniu pomocy dla kraju poprzez 
organizacje „Friends of Poland” i „Medical 
Aid for Poland”.    

W roku 1990 Andrzej Jaraczewski wra-
ca do kraju. Zmarł  dnia 18 października 
1992 roku w Warszawie. Pogrzeb odbył się 
w dniu 2 października 1992 r., pochowany 
w jednym grobowcu wraz ze szwagierką 
Wandą oraz teściową Aleksandrą Piłsudską 
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.    

„W tym samym czasie w mszy świętej 
w kościele Św. Jana Ewangelisty na Putney or-
ganizowanej przez „Friends of Poland” wzięła 
udział  grupa przyjaciół marynarzy  ofiarowu-
jąc swe modlitwy za spokój duszy   Drogiego 
i Nieodżałowanego Kolegi…..”.  

  ( W. Krzyżanowski op.cit.). 
Polskie Siły Zbrojne reprezentował gene-

rał  Morawicz, płk. Draczyński, mjr Łubieński, 
a Instytut Piłsudskiego  prezes Bolesław Goz-
dek.  

Kmdr ppor. (Nasze Sygnały nr 172/1992) 
Andrzej Jaraczewski został  pochowany 
w Warszawie na Powązkach w jednym gro-

bowcu wraz ze szwagierką Wandą oraz te-
ściową Aleksandra Piłsudską.  

Wiesław Krzyżanowski wspomina: 
„Śp. Andrzeja cechowało nieugięte stano-

wisko niepodległościowe , wyróżniał się do-
skonałą sylwetką szczupłego, wysokiego i szla-
chetnego oficera marynarki wojennej, oraz 
wielką skromności i brakiem patosu”.

                               (Nasze Sygnały nr 172/1992.)  
Po śmierci kmdr ppor. A. Jaraczewskie-

go do redakcji „Nasze Sygnały” nadszedł list 
pana Tomaszewskiego z Devon, który wy-
drukowany został w nr. 172/1992 s. 76, który  
przytaczam by nic nie zapomniano, tym bar-
dziej, że  tak mało jest przekazu o ludziach 
i ich dokonaniach:  

„Komandor ppor. Jaraczewski był dowód-
cą z ojcowskim uczuciem dla swoich podko-
mendnych. Małomówny i ogromnie wyma-
gający potrafił spojrzeniem dać rozkaz czy na-
ganę. Interesował się wszystkim , szczególnie 
wyżywieniem i umundurowaniem załogi. Co 
dzień musiałem mu przedstawić jadłospis na 
dzień następny do zatwierdzenia. Komandor 
Jaraczewski był sportowcem i urządzał za-
wody, w których czasami pomagała mu pani 
Jaraczewska. Wszyscy zawodnicy starali się 
otrzymać nagrodę z rąk tej szlachetnej i cza-
rującej Pani. Z komandorem Jaraczewskim 
odszedł od nas na wieczną wachtę niezmier-
nie szlachetny człowiek, patriota i dowódca 
kochany przez wszystkich  co go bliżej znali”.   

(dokończenie w następnym numerze)

Stanisława Duda
Prezes Oddziału Gdańskiego  
Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  

Daniel Duda
Akademia Marynarki Wojennej 

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Jaraczewski#/media/File:Grave_of_Aleksandra_Pi-
%C5%82sudska_and_Andrzej_Antoni_Jaraczewski_-_01.jpg
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Kpt. Lechomir Domaszewicz,
S. Medarda i Jadwigi z d. Downorowiczów, urodzony 10.12. 
1945 roku na Żmudzi w m. Tubausie. Prawnik, absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W la-
tach 1970-1993 pełnił służbę w  Policji Państwowe, którą zakoń-
czył w stopniu kapitana. Obecnie w wstanie spoczynku. Inicja-
tor szeregu działań i inicjatyw o znaczeniu historycznym dla 
reformującego się resortu spraw wewnętrznych. W latach 1990-
1991 zorganizował oddanie hołdu przez Policję Państwową za-
mordowanym przez NKWD oficerów i funkcjonariuszy w Katy-
niu, Miednoje [Twerze]. Kierował pracami Komisji przywraca-
jącej narodową symbolikę Sztandarowi Komendy Stołecznej 
Policji oraz odsłanianiu kilku tablic epitafijnych poświęconym 
Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Osobiście przywiózł 
do kraju urny z ziemia pobraną z „dołów śmierci” z Miednoje 
i wspólnie z oficerami MON zorganizował złożenie ich do Gro-
bu Nieznanego Żołnierza oraz w Kaplicy Katyńskiej, Bazyliki św. 
Krzyża w Warszawie. Inicjatywy te nie spotkały się z przychylno-
ścią ówczesnych władz Komendy Głównej Policji, w efekcie kpt 
Lechomir Domaszewicz został zwolniony ze służby. Aktualnie 
współpracuje z organizacjami niepodległościowymi, komba-
tanckimi i kresowymim.in.: Komitetem Katyńskim, Związkiem 
Sybiraków. Członek Związku Piłsudczyków RP od 1993 r.
Korzeniami tkwi w Kresach. Tak jak jego rodzina od pokoleń 
osiadła na Laudzie [obecnie Litwa Kowieńska]. Przodkowie, 
którzy ciążyli do polskości, a w toku wieloletnich zmagań 
wykuwali kształt ojcowizny, często z bronią w ręku. [słynna 
sienkiewiczowska Lauda]. Toteż nic dziwnego, iż rodzina 
licznie stawiła się na polach bitewnych powstania stycznio-
wego, a później oddawała swoje zdolności i siły w służbie 
ojczyzny. Toteż młody Lechomir tak jak jego bracia Sławek 
i  Andrzej od młodości  nasiąkali heroizmem przodków, po-
wstańczymi zrywami niepodległościowymi, powinnością 
służby dla ojczyzny. I takimi pozostali do dziś, przejmując 
te wartości od swojej matki Jadwigi Domaszewicz. 

Śp. Jadwiga Domaszewicz
urodziła się 22 września 1922 roku w Kownie na Litwie. Tam też 
po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła  naukę w polskim 
gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Wybuch wojny 1939 r. 
przerwał młodzieńcze plany. Okres okupacji niemieckiej i so-
wieckiej spędza w majątku p. Rojcewiczów Talmany w Laudzie 
[Litwa]. Tam poznaje przyszłego męża Medarda Domaszewicza, 
pracownika kolei za którego w 1944 r. wychodzi za mąż. Wspól-
nie z mężem czynnie uczestniczy w działalności konspiracyjnej 
na Żmudzi. W 1946 r.  ramach akcji repatriacji z rodziną wraca 
do Polski. Szukając ostatecznego gniazda zamieszkuje kilka 
miejscowości na Mazurach, Kujawach ,Dolnym Śląsku [m.in.: 
Ełk, Maków Maz., Toruń, od 1981 r. Olsztyn] by 2002 r. osiąść 
w podwarszawskim Legionowie.  Działaczka społeczna i nie-
podległościowa, zaangażowana w upamiętnianie bohaterów 
narodowych oraz działalność  Jasnogórskiej Rodziny Różańco-
wej. Bardzo sobie ceniła przyjaźń z córka Marszałka p. Jadwigą 
Piłsudską – Jaraczewską. W 1994 r.  zapisuje się do Związku Pił-
sudczyków RP w Olsztynie, gdzie prezesem był śp. płk zw. Sta-
nisław Malowański. Do ostatnich swych dni aktywnie uczestni-
czyła w działalności piłsudczyków. 

Wiesław L. Ząbek

Rodowody piłsudczykowskie
Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy nowy dział w piłsudczyku -  rodowody piłsudczykowskie, ukazując sylwetki piłsudczy-
ków dla których inspiracją do działania na rzecz ruchu niepodległościowego czy piłsudczykowskiego były tradycje i wycho-
wanie rodzinne.

Od lewej: Bohdan Jastrzębski wojewoda warszawski, Jadwiga Domasze-
wicz Związek Piłsudczyków, Jan Nowak Jeziorański - Warszawa 1998 r.

Jadwiga Domaszewicz na grobie ks. Ignacego Skorupki - warszawski 
cmentarz powązkowki (stary). Sztandary: stowarzyszenia więźniów 
oświęcimskich oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Siedzą od lewej: Jadwiga Domaszewicz, Zbigniew Motyczyński, Jadwiga 
Jaraczewska (c. marszałka J.Piłsudskiego), Jerzy Waldorff, Aleksander 
Kwaśniewski prezydent RP. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego przy Belwederze, Warszawa 8.11.1998 r.
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