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Na okładce prezentujemy zdję-
cie z obrad XII Kongresu Delegatów 
ZPRP, które odbyło się 10 grudnia 
2016 roku w Muzeum Marynarki Wo-
jennej w Gdyni. Na zdjęciu uczestnicy 
XII Kongresu Delegatów ZPRP. 

Red.

Szanowni Czytelnicy !
68. numer pisma Związku Piłsudczyków 

Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk” prezen-
tuje materiały z XII Nadzwyczajnego Kongresu 
Delegatów ZPRP - TPJP zwołanego dla przy-
jęcia poprawek w Statucie Związku. Rozwój 
ruchu piłsudczykowskiego oraz nowe wyzwa-
nia jakie niesie aktualna sytuacja społeczno-
-polityczna wymaga dostosowania zapisów 
statutowych do dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości. Musimy zacieśnić współpracę 
z młodzieżą  szkolną, szczególnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy zgodnie 
z podpisanym w dniu 7 listopada 2016 r. porozumieniem. Stąd prezentu-
jemy Ośrodek Szkolenia OHP w Oleśnicy. Powinniśmy także podjąć dysku-
sję związaną z wypracowywaniem 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 felie-
ton redakcyjny ”Nowe wyzwania dla piłsudczyków”. Problem o tyle istotny, 
iż jesteśmy w przededniu 100-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości 
i XXX rocznicy utworzenia Związku Piłsudczyków RP. W ramach centralnych 
obchodów tych rocznic winniśmy przygotować i przeprowadzić:  Zlot szkół 
noszących imię naszego Patrona oraz we współpracy z Komendą Główną 
Ochotniczych Hufców Pracy - Centralny Zlot Drużyn „Legionu Młodych” 
OHP.

Tradycyjnie prezentujemy bogate dokonania okręgów i oddziałów 
ZPRP z Gdyni, Gdańska, Rozewia, Kosakowa, Lidzbarka Warmińskiego, Wy-
szkowa, Warszawy, Ciechanowa, Kraśnika, Sycowa osiągane dzięki współ-
pracy z władzami samorządowymi, szkołami i środowiskami niepodległo-
ściowymi. 

Z ważniejszych wydarzeń polecamy blok informacji: z pielgrzymki Pił-
sudczyków na Kahlenberg we Wiedniu; relację z wręczenia sztandaru Okrę-
gowi Gdańskiemu ZPRP  oraz z tradycyjnych świątecznych i noworocznych 
spotkań piłsudczyków. Po prezentacji tych znamiennych wydarzeń nie spo-
sób sięgnąć do głębszej refleksji i rodowodów piłsudczykowskich o czym 
informuje cz. II artykułu pióra prof. Daniela Dudy Andrzej Antoni Jaraczewski 
– herbu Zaremba komandor podporucznik Marynarki Wojennej [1916 -1992] 
i dr Wiesława Ząbka kpt. Wacław Bojarski – Żołnierz Niezłomny.

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

Redaktor Naczelny
dr Wiesław - Leszek Ząbek

Zdrowia, szczęścia
 i wszystkiego najlepszego 

w Nowym 2017 Roku
wszystkim piłsudczykom 

i ich rodzinom 
życzy

Prezes Zarządu Krajowego ZPRP
gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa
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TRADYC JE

Ruch piłsudczykowski w Polsce

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy  jest 
jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pra-
cy, o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, pod-

ległą Komendzie Głównej OHP. W sposób kompleksowy za-
pewnia młodzieży zaniedbanej wychowawczo i edukacyjnie, 
zamieszkałej na terenie całego kraju, wywodzącej się z ro-
dzin niespełniających funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  
ze środowisk zagrożonych demoralizacją, możliwość kształce-
nia i przygotowania zawodowego, realizowanego w warszta-
tach szkoleniowych CKiW OHP, całodobową opiekę wychowaw-
czą przez 7 dni w tygodniu oraz korzystanie z zakresu usług 
profilaktycznych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Celem 
głównym funkcjonowania Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP jest stworzenie młodzieży zagrożonej marginalizacją i wy-
kluczeniem społecznym warunków do uzupełnienia wykształ-
cenia i uzyskania kwalifikacji zawodowych umożliwiających 
zatrudnienie oraz objęcie procesem socjalizacyjnym, które to 
działania warunkują jej udany start w dorosłe życie.

Adresatem działań Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Oleśnicy jest młodzież zwłaszcza z obszaru ponadwojewódz-
kiego, ponadregionalnego, o zmniejszonych szansach życiowych, 
pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, dotkniętych 
bezrobociem, wymagająca socjalizacji, zmiany otoczenia, izolacji 
od środowiska, w którym dotychczas przebywała i które wywie-

rało negatywny wpływ na jej zachowanie oraz poszukująca opie-
ki, możliwości kształcenia i zdobycia kwalifikacji w zawodach, 
 na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP kształci i wychowu-
je młodzież mającą trudności edukacyjne, młodzież o zmniej-
szonych szansach życiowych, zagrożoną niedostosowaniem 
społecznym oferując kierunki kształcenia dostosowane do po-
trzeb lokalnego rynku pracy.

Pobyt w CKiW OHP trwa:
- trzy lata – nauka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
- trzy lata – nauka w Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy 

 KSZTAŁCIMY W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:  

  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:
- Fryzjer 
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Kucharz
- Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
- Elektryk 
- Sprzedawca
- Blacharz samochodowy.
 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
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TRADYC JE

 GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPO-
SABIAJĄCYMI DO PRACY :
- Tapicer 
- Ogrodnik
- Kucharz 
- Murarz - Tynkarz
- Monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie
- Fryzjer.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
dysponuje dobrze wyposażonym interna-
tem, siłownią, sala kinową, dyskoteką, warsz-
tatami szkoleniowymi oraz bazą szkoły do-
skonale wyposażoną w pomoce dydaktycz-
ne i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 
Młodzież może liczyć na wsparcie pedagoga, 
psychologa, doradcy zawodowego. Siedzibą 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP jest 
Zamek Książąt Oleśnickich.

 W pierwszym dwudziestoleciu XIII w. na 
miejscu obecnego zamku powstał gród kasz-
telański. Po lokacji Oleśnicy (1255 r.) jego ran-
ga wzrasta, a po 1294 r. staje się granicznym 
grodem księstwa głogowskiego. Zamek za-
czyna wyrastać w miejscu istniejącego gro-
du. Uwagę zwraca kształt zamku - rozmiesz-
czony na nieregularnym czworoboku, zwró-
cony narożnikami na główne strony świata.  
Po wybudowaniu zamek ulegał częstym 
modernizacjom. W zamku mieszkali i rządzi-
li księstwem samodzielnie lub wspólnie do 
1492 r. książęta piastowscy noszący to samo 
imię - Konrad. Z tego gotyckiego okresu za-
chowały się dwa zabytki - tarczownik i herb 
książąt oleśnickich. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Komendą Główną OHP a Zarządem Krajowym ZPRP



4

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

GDYNIA

ODZNACZENIA ZWIĄZKU DLA 
ZASŁUŻONYCH NA WYBRZEŻU

Z okazji 98. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz po-
wstania Marynarki Wojennej Prezes Zarządu Krajowego 
Związku  Piłsudczyków RP gen. ZP Stanisław Władysław 

Śliwa wręczył odznaczenia związkowe zasłużonym w krzewie-
niu idei piłsudczykowskiej osobom związanym z polskim mo-
rzem.

Uroczystość odbyła się na pokładzie będącego nadal „w służ-
bie” historycznego już i najstarszego na świecie zachowanego 
niszczyciela (wodowanego 80 lat temu) - ORP „Błyskawica”.

Uroczystość otworzył gospodarz spotkania pan Tadeusz Zie-
lonka witając przybyłych gości. Następnie przybyłych przywitał 
Metropolita Gdański ks. Arcybiskup gen. dyw. dr Sławoj Leszek 
Głódź podkreślając rolę Marszałka Piłsudskiego w kształtowaniu 
odrodzonej i niepodległej Polski.

W tym samym tonie utrzymane było wystąpienie Prezesa 
Zarządu Krajowego ZPRP gen. ZP Stanisława Władysława Śliwy 
wymieniającego zasługi Marszałka w tworzeniu Marynarki Wo-
jennej po odzyskaniu Niepodległości i udział Związku w krze-
wieniu idei piłsudczykowskiej.

Prezes ZK Związku wyróżnił Złotym Krzyżem Honorowym 
Związku Piłsudczyków RP: Pana Adama Mellera prezesa Zarzą-
du, Dyrektora Naczelnego Portu Gdynia; Pana Janusza Gruchal-
skiego współwłaściciela Spółki Jawnej „Zamek” ochraniającej 
wiele najważniejszych obiektów muzealnych na terenie kraju.

Wręczenie odznaczeń odbyło się w obecności wielu osób 
związanych z rejonem Pomorza i tak: Jego Ekscelencji Arcybi-
skupa Metropolity Gdańskiego, Wielkiego Mistrza Konfraferii 
św. Łukasza – generała dywizji dr. Sławoja Leszka Głódzia; przed-
stawicieli Związku Piłsudczyków w osobach: Prezesa Zarządu 

 Z okazji przybycia na uroczystość J. Gruchalski wręczył też obraz o tema-
tyce marynistycznej arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głodziowi

Od lewej J. Gruchalski, A. Meller odznaczani przez Prezesa Związku S. Śli-
wę

Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen. ZP Władysława Sta-
nisława Śliwy; ks. prałata dr. Edmunda Skalskiego, pułkownika 
ZP; Prezesa Okręgu Kaszubskiego Związku, pułkownika ZP Wła-
dysława Paciucha; Sekretarza Okręgu Mazowieckiego Związku, 
pułkownika ZP Stanisława Trzcińskiego; dyrektora, Mistrza Kon-
fraterii św. Łukasza (wspierającej polskość na Kresach i fundu-
jącej stypendia dla dzieci z niezamożnych rodzin)  - Ferdynan-
da Ruszczyca wraz z grupą braci konfratrów w osobach: płk dr. 
Eugeniusza Bandosza;  Franciszka Ciemki emerytowanego dy-
rektora w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; płk. 
rez. Arkadiusza Dmowskiego b. Zastępcę Dyrektora Generalne-
go Służby Więziennej; płk. rez. Jacka Dworakowskiego;  Janusza 
Gruchalskiego wraz z żoną - współwłaściciela firmy „Zamek”; 
Stefana Górskiego – b. kuratora Muzeum w Nieborowie;  Wal-
demara Kosza; płk dypl. rez. Zbigniewa Święcickiego - b. dyrek-
tora Muzeum Wojska Polskiego; Andrzeja Ziemiana - szefa służ-
by ochrony stoczni Nauta; Tadeusza Zielonki - członka Zarządu 
Stoczni Remontowej Nauta S. A.

Obecni byli przedstawiciele gospodarzy spotkania z Mary-
narki Wojennej w osobach: dowódcy ORP „Błyskawica” kmdr 
por. Jerzego Łubkowskiego; dziekana MW ks. kmdr por. Zbi-
gniewa Rećko; kmdr por. rez. Bogdana Podgórskiego; kmdr. rez. 
Józefa Zawadzkiego - b. Zastępcę Szefa Zarządu Rozpoznania 
i Walki Elektronicznej (N-2).

Uroczystość zakończyły wystąpienia wyróżnionych dzięku-
jących za przyznane odznaczenia a serwowany poczęstunek 
odbywał się już w atmosferze prywatnych rozmów uczestników.

S.T.
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CZĘSTOCHOWA
UROCZYSTOŚĆ NA JASNEJ GÓRZE

W  dniu 20 listopada 2016 r. delegacja Związku Piłsudczy-
ków Rzeczpospolitej Polskiej z prezesem Zarządu Kra-
jowego ZPRP gen. ZP Stanisławem Władysławem Śliwą, 

wzięła udział w uroczystych obchodach na Jasnej Górze w Czę-
stochowie 25-lecia otrzymania sakry biskupiej JE arcybiskupa gen. 
dyw. dr. Leszka Sławoja Głódzia – metropolity gdańskiego. W trak-
cie spotkania prezes Stanisław Śliwa odznaczył Jego Ekscelencję  
Sławoja Leszka Głódzia Honorowym Orderem Związku.
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WRĘCZENIE SZTANDARU 
OKRĘGOWI GDAŃSKIEMU 

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP

GDAŃSK

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

I stało się! Dnia 10.11.2016 r. odbyła się Uroczystość po-
święcenia i wręczenia Sztandaru Okręgowi Gdańskiemu 
Związku Piłsudczyków RP. W Kościele Garnizonowym 

p.w. Matki Odkupiciela, w Gdańsku Wrzeszczu wzięliśmy 
udział we Mszy Św. Celebrowanej przez. Kapelana Okręgu 
Gdańskiego ks. kmdr ppłk ZP Sławomira Pałkę, odprawio-
nej w intencji Ojczyzny oraz Związku Piłsudczyków RP. 

W gronie uczestniczących było wielu znamienitych 
przedstawicieli administracji Województwa Pomorskiego, 
miasta Gdańska, Wojska Polskiego, służb mundurowych, 
organizacji kombatanckich, związków zawodowych, szkół 
i grup rekonstrukcyjnych wraz z pocztami sztandarowymi. 
Msza Św. odprawiona została wg ceremoniału wojskowe-
go. Uświetniona została udziałem pocztu sztandarowego 
49. Bazy Lotniczej oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Marynar-
ki Wojennej. 

Po mszy nastąpiła ceremonia poświęcenia Sztandaru. 
Po odegraniu przez Orkiestrę Hymnu Państwowego nastą-
piło odczytanie przez sekretarza Zarządu Krajowego ZPRP 
płk. ZP Juliana Aleksandra Michasia Aktu Ufundowania 
Sztandaru przez Komitet Fundatorów Sztandaru. Następ-
nie donatorzy dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ 
w drzewce Sztandaru. Po czym nastąpiło odczytanie przez 
gen. bryg. ZP Tomasza Madeja - Aktu Nadania Sztandaru. 
Poświęcenia Sztandaru przy udziale Rodziców Chrzestnych 
dokonał Kapelan Okręgu ks. kmdr por. Sławomir Pałka. Ro-
dzice Chrzestni – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
kiego Województwa Pomorskiego Pani Hanna Zych-Cisoń 
oraz Wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk do-
konali wręczenia Sztandaru prezesowi Zarządu Krajowe-
go ZP RP gen. ZP Stanisławowi Władysławowi Śliwie, który 
przekazał sztandar Prezesowi Okręgu Gdańskiemu płk. ZP 
Tadeuszowi Zbigniewowi Plucie. Po prezentacji sztandaru 
na trzy strony świata – Sztandar został przekazany Pocz-
towi Sztandarowemu Okręgu Gdańskiego, który zgodnie 
z przyjętym ceremoniałem dokonał prezentacji wszystkim 
uczestnikom uroczystości. Po wykonaniu pieśni reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego – „Marsz Pierwszej Brygady” na-
stąpiło zakończenie pierwszej części Uroczystości. 

Następnie uczestnicy przemieścili się na II część, która 
odbyła się u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Gdańsku-Wrzeszczu. Zarząd Okręgu Gdańskiego wy-
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raża serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom 
za udział w uroczystości. Szczególne podziękowanie wy-
rażamy Gościom Honorowym i Donatorom tj. Rodzicom 
Chrzestnym – Pani Hannie Zych-Cisoń, Panu Piotrowi Ko-
walczukowi; Gościom Honorowym: - gen. ZP Stanisławowi 
Władysławowi Śliwie Prezesowi ZK ZP RP - Mieczysławowi 
Strukowi Marszałkowi Województwa Pomorskiego. 

Firmom i osobom prywatnym: Rafałowi Stepnowske-
mu, Prezesowi Jeppesen Poland Sp. z o.o. - Piotrowi Soyce 
Prezesowi Zarządu - Holding Remontowa S.A. - Andrzejowi 
Kasprzakowi, Prezesowi Międzynarodowych Targów Gdań-
skich „Amber Expo” – Mirosławowi Piórkowi, Przewodniczą-
cemu Komisji Międzyzakładowa NSZZ Solidarność GSR im. 
Józefa Piłsudskiego - Czesławowi Nowakowi, Przewodnicze-
mu Stowarzyszenia „GODNOŚĆ” - Markowi Godorowskiemu, 
Prezesowi „Amex” Service Trading (Marine) Ltd – Dariuszowi 
Różyckiemu, Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nr1 w Gdańsku - Zarządowi Liceum 
Ogólnokształcące Mundurowe „SPARTAKUS” w Gdańsku - 
Pracowni Psychologicznj - Barbara Kaletha-Zys - Kapelanowi 
Okręgu Gdańskiego kmdr por. płk ZP ks. Sławomirowi Pałce, 
Donatorowi oraz organizatorowi uroczystości kościelnej po-
święcenie Sztandaru. 

Dziękujemy również członkom Związku Piłsudczyków RP 
Okręgu Gdańskiego oraz wszystkim sympatykom. 

Otrzymaliśmy listy gratulacyjne: od Ministra Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Józefa Ka-
sprzyka oraz Wojewody Pomorskiego, pana Dariusza Drelicha. 

Opracował
Tadeusz Zbigniew Pluta płk ZP

Prezes Okręgu Gdańskiego

Foto: Bronisław Seweryn Błański
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SYCÓW

PIELGRZYMKA 
DO KAHLENBERGU

W  dniu 06.11.2016 r. Związek Piłsudczy-
ków Rzeczypospolitej Polskiej odbył 
trzecią pielgrzymkę do Wiednia w Au-

strii, gdzie na zaproszenie Polonii z okazji Dnia 
Niepodległości w tamtejszym kościele rzymsko-
-katolickim pw. św. Józefa na wzgórzu Kahlenberg 
członkowie Związku wzięli udział w uroczystej 
Mszy Świętej poświęconej pamięci pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Klemensa Piłsudskiego 
oraz Legionom Polskim.

Podczas mszy zaprzyjaźniona wiedeńska or-
kiestra wojskowa odegrała hymn polski, „Mazurka” 
Dąbrowskiego, jak również hymn Legionów -  „My, 
Pierwsza Brygada”.

We mszy, która odprawił polski ksiądz Roman 
Krekora - kustosz Sanktuarium Narodowego, 
uczestniczyła także Polonia z terenów całej Austrii.

Po mszy prezes Zarządu Krajowego Związku 
Piłsudczyków RP, gen. ZP Stanisław Władysław Śli-
wa, udekorował Złotymi Krzyżami Honorowymi: 
ambasadora RP w Austrii, jak również attaché woj-
skowego Polski. Wyróżnieni medalami zostali rów-
nież członkowie Polonii w Austrii oraz kapelmistrz 
wiedeńskiej orkiestry wojskowej.

Po mszy złożono wiązanki z biało-czerwo-
nych róż pod tablicą Marszałka na ścianie kościo-
ła. W powyższych uroczystościach brała również 
udział delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręgu 
Dolnośląskiego wraz z pocztem sztandarowym. 
Obecni byli m.in.: prezes Okręgu płk ZP Włodzi-
mierz Pacelt, ppłk ZP Mariusz Kramarz, kpt. ZP 
Lucjan Kostrowicki, por. ZP Jan Jokiel i por. ZP Zyg-
munt Kłodnicki.

Po uroczystościach kościelnych ks. Roman Kre-
kora zaprosił wszystkich gości na uroczysty obiad, 
a po wspomnieniach przy kawie i serniku wiedeń-
skim nastąpiło pożegnanie polskiej delegacji. Tym 
samym o. Krekora zaprosił piłsudczyków z Polski 
na czwartą pielgrzymkę do Kahlenbergu z okazji 
Święta Niepodległości, która ma się odbyć w przy-
szłym roku.

Płk ZP Włodzimierz Pacelt
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OPŁATEK W RATUSZU WARSZAWA
Tradycyjnie, w dniu 15 grudnia 2016 r. na „wigilii” 

spotkali się piłsudczycy, zaszczyceni przez władze sa-
morządowe Dzielnicy Rembertów i prezesów lokalnych 
organizacji pozarządowych. W spotkaniu udział wzięli: 
burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, p. Mie-
czysław Golónka; przewodniczący Rady Dzielnicy Rem-
bertów p. Stanisław Kowalczuk; zastępca dyrektora Biu-
ra Administracji i  Spraw Obywatelskich m.st. Warszawy 
płk [r] Zbigniew Pałasz.  Spotkanie zaszczycili również 
prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i związków po-
zarządowych – jednocześnie członkowie ZPRP w oso-
bach: płk [r] Tadeusz Dzikowski, prezes SSP; zastępca 
prezesa FSR i WSZ RP, płk[r] Stanisław Kalski; prezes 
Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywil-
nych Kresow Wschodnich, p. Mieczysław Wójcik; prezes 
koła nr 13 SSP płk [r] Bogusław Saganowski, przedsta-
wiciel Oddziału Pułtuskiego ZPRP, płk [r] Zenon Kruchel-
ski i ks. kanonik rotmistrz ZP dr Andrzej Dmochowski.

Wigilijne spotkanie otworzył gospodarz Ratusza, 
burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
p. mgr Mieczysław Golónka, w towarzystwie 

przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów p. Stanisła-
wa Kowalczuka. Następnie prezes Okręgu Mazowieckiego 
ZPRP, gen. dyw. ZP Wiesław Leszek Ząbek, złożył uczest-
nikom spotkania świąteczne życzenia. Kolejnym punktem 
zebrania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień, które 
otrzymali:

 HONOROWY ZŁOTY KRZYŻ ZPRP: kpt Waldemar Sob-
czyk, płk Zenon Kruchelski, Czesław Skarżyński;

OKOLICZNOŚCIOWY RYNGRAF: ks kan. rtm. ZP Andrzej 
Dmochowski, płk Stanisław Wójcik;

DZWON MESSY: gen. bryg. ZP Andrzej Grabowski;
MEDAL JUBILATA – 80 lat: ppłk Leszek Sadura;
DYPLOM z upominkiem książkowym: płk Andrzej Spi-

rydowicz, Mieczysław Golónka, Stanisław Kowalczuk, Mi-
chał Korczak, Zbigniew Pałasz i Józef Melak.

Wigilijną  modlitwę poprowadził ks. kan. rotmistrz ZP 
dr Andrzej Dmochowski, który nawiązał do tradycji świą-
tecznych spotkań marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożył 
uczestnikom spotkania życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz poświęcił wigilijne potrawy przygotowa-
ne przez Restaurację „Myśliwska”. Łamanie się opłatkiem, 
wzajemne życzenia świąteczne i noworoczne, degustacja 
potraw i rozmowy wypełniły dalszą część spotkania. 

Następnie część uczestników spotkania przeniosła się 
do wspomnianej restauracji „Myśliwska” na kolejną „bie-
siadę” piłsudczykowską.

Wiesław L. Ząbek
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ROZEWIE

Pokłosiem obrad XII Kongresu Delegatów ZPRP 
były odwiedziny w dniu 10 grudnia 2016 r. Okręgu 
Północnego Związku w Rozewiu. W ich trakcie prze-
prowadzono cykl spotkań i naradę na temat: wy-
pracowania zasad współpracy z Komendą Główną 
Ochotniczych Hufców Pracy w myśl podpisanego 
w dniu 7 listopada 2016 r. w Warszawie „Porozu-
mienia o współpracy”; kultywowanie tradycji or-
ganizowanych w II Rzeczypospolitej obozów szko-
leniowych LEGIONU MŁODYCH, realizowane  przez 
Okręg Północny ZPRP; przygotowanie na 100- lecie 
Narodowego Święta Niepodległości Ogólnopol-
skiego Zlotu Drużyn im. Legionu Młodych; zor-
ganizowanie na bazie Rozewia [8. Bat. sap. MW] 
oraz Oleśnicy [Zamek książąt Świdnickich] odpraw 
szkoleniowych odnośnie wyżej wymienionych 
przedsięwzięć.

W spotkaniach udział wzięli: wiceprezes Za-
rządu Krajowego ZPRP gen. dyw. ZP dr Wiesław 
Leszek Ząbek; prezes Okręgu Północnego ZPRP 
płk ZP Marian Leszek Wiśniewski; prezes Okręgu 
Dolnośląskiego płk ZP Włodzimierz Pacelt; czło-
nek Zarządu Krajowego ZPRP płk ZP Andrzej Spi-
rydowicz; zastępca dyrektora Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Oleśnicy,  mjr. ZP Eliza Kołcz; 
zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Ojca św. 
Jana Pawła II we Władysławowie, p. Beata Domnik; 
b. dowódca Garnizonu, szef Saperów 8. Flotylli  MW 
kmdr por. Kazimierz Babiński; członek Zarządu 
Głównego SSP płk Tadeusz Bogucki.

Spotkanie w Pensjonacie „Pirat” poprzedziła roz-
mowa z kol. płk ZP Witą Pawłowską w Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, wieloletniej pra-

cownicy OHP, byłej szefowej Komendy Wojewódz-
kiej Ochotniczych Hufców Pracy nt. przygotowania 
opracowania dotyczącego realizacji podpisanego 
porozumienia ZPRP z Komendą Główną OHP. Potem 
uczestnicy spotkania przemieścili się do Pensjonatu 
„Pirat” w Chłapowie, gdzie kontynuowano rozmo-
wy, korzystając z gościnności kol. Leszka Wiśniew-
skiego. Następnego dnia 11 grudnia 2016 r. odbyło 
się spotkanie z przedstawicielem Zespołu Szkół nr 1 
z Władysławowa p. Beatą Domnik, gdzie przedysku-
towano możliwości stworzenia piłsudczykowskich 

OWOCNE SPOTKANIA
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grup szkoleniowych im. LEGIONU MŁODYCH na ba-
zie placówek szkolnych oraz obozów szkoleniowych 
dla młodzieży szkolnej w Oleśnicy i Rozewiu. Prezes 
Okręgu Północnego ZPRP płk ZP Marian Leszek Wi-
śniewski zapoznał uczestników spotkania z historią 
obozów szkoleniowych Legionu Młodych organizo-
wanych w II Rzeczpospolitej, których tradycje przejął 
jego Okręg, a dzień odsłonięcia [13 sierpnia] popier-
sia Marszałka Józefa Piłsudskiego przyjął jako „Dzień 
Upamiętnienia Legionu Młodych”, stającym się zara-
zem  Świętem Okręgu Północnego. [PIŁSUDCZYK nr 
66-67, s. 11].  Natomiast prezes Okręgu Dolnośląskie-
go ZPRP płk ZP Włodzimierz Pacelt omówił współ-
pracę z CKiW OHP w Oleśnicy oraz ZHP w formie 
zorganizowanego młodzieżowego obozu treningo-
wego w zakresie: obronności, terenoznawstwa i na-
uki przetrwania, zawody strzeleckie z broni krótkiej 
i długiej w ramach współpracy z Bractwem Kurko-
wym z Wrocławia. [PIŁSUDCZYK nr 65, s.19.] Pomoc 
w zorganizowaniu obozu szkoleniowego w Rozewiu, 
wykorzystując bazę ZHP w Rozewiu zadeklarował 
podczas kolejnego spotkania kmdr por Kazimierz 
Babiński. Ostatecznie przyjęto następujące ustalenia:
•	Opracować zasady realizacji porozumienia podpi-

sanego przez ZPRP i OHP.
•	Podjąć działania celem utworzenia grup piłsudczy-

kowskich [drużyna] we Władysławowie.
•	Zgłosić powyższą inicjatywę do zatwierdzenia 

przez Zarząd Krajowy ZPRP.
•	Zorganizować spotkanie z Komendą Główną OHP 

celem wypracowania zasad zorganizowania Ogól-
nopolskiego Zlotu Drużyn OHP na 100-lecie Naro-
dowego Święta Niepodległości. 

•	Zorganizować sesje wyjazdowe do Oleśnicy i na 
Rozewie celem przygotowania młodzieżowych 
obozów szkoleniowych.

Na zakończenie spotkania zorganizowano 
rekonesans pod kierownictwem kmdr por. Kazi-
mierza Bagińskiego zapoznając się  z Miejscami 
Pamięci Narodowej, osiedlem mieszkaniowym, 
jednostką saperską oraz  bazą szkoleniową ZHP 
w Rozewiu. 

Jednocześnie gospodarz spotkania kol. Le-
szek Wiśniewski zaproponował zwiedzanie La-
tarni Morskiej na Rozewiu oraz portu rybackiego 
we Władysławowie. Pomimo sztormowej pogody 
atrakcji nie brakowało o czym świadczą pamiąt-
kowe zdjęcia, a spełnione szampanem życzenia 
świąteczne na jachcie flagowym kpt. „PIRATA”, 
uświetniły te owocne spotkania. 

Tekst i zdjęcia: 
Wiesław Leszek Ząbek
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XII  Nadzwyczajny Kongres Delegatów
Związku Piłsudczyków 

Rzeczpospolitej Polskiej
 - Towarzystwo Przyjaciół 

Józefa Piłsudskiego 
przeprowadzony 

w dniu 10 grudnia 2016 r. w Gdyni

Obrady Kongresu otworzył prezes Zarządu Krajowego 
kol. Stanisław W. Śliwa, który powitał delegatów i za-
proponował powołanie Prezydium w składzie; kol. 

Wiesław l. Ząbek, kol. Józef Zysk, kol. Julian Michaś. Po ukon-
stytuowaniu się Prezydium dalsze obrady poprowadził kol. 
Wiesław Ząbek [jako przewodniczący], który zaprosił do 
Prezydium Kongresu kol. Stanisława W. Śliwę i  ks. kapelana 
Związku kol. Mariana Próchniaka, a na protokólanta powołał 
kol. Juliana Michasia. Powyższe propozycje delegaci Kongresu 
przyjęli jednomyślnie. Następnie przyjęto porządek obrad 
i powołano Komisje Kongresowe: Mandatowo – Skrutacyjną 
i Uchwał i Wniosków.

GDYNIA
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Działalności Zarządu Krajowego ZPRP 
za okres 2015 – 2016  omówił kol. Stanisław 
W. Śliwa podkreślając osiągnięcia Związku 
w zakresie wychowania patriotycznego 
i obywatelskiego młodzieży, kultywowa-
nia tradycji narodowych i upamiętnia-
nia czynów i dokonań Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Propozycje zmian statutowych przed-
stawił kol. Julian Michaś, które po dyskusji 
przegłosowano większością głosów. 

Na  zakończenie Kongresu grupa przed-
szkolna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z Bemowa Piskiego wystąpiła z okoliczno-
ściowym spektaklem, zyskując serdeczne 
brawa od uczestników Kongresu.

Red.  
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Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie 
nie zwalnia tempa, nawet w wakacje. W czerwcu odsłonił tablicę 
w Deskurowie, a już w lipcu współorganizował z Wójtem Gminy 
Obryte Janem Mroczkowskim, Henrykiem Kowalczykiem – Mi-
nistrem Przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów, 
ks. Mariuszem Dołęgowskim proboszczem parafii w Sokołowie 
Włościańskim oraz Okręgiem Zw. Piłsudczyków w Pułtusku, ob-
chody 153. rocznicy „Bitwy Powstańców Styczniowych pod So-
kołowem i Cyganami”. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w zabytkowym 
kościele w Sokołowie Włościańskim. Podczas niej Prezes 
Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego płk ZP 

Konrad Wróbel przekazał na ręce proboszcza Ryngraf Powstania 
Styczniowego. Głównym punktem było odsłonięcie kapliczki po-
wstańczej usytuowanej przed kościołem w Sokołowie. Inicjato-
rem postawienia kapliczki w tym miejscu był Nadbużański Okręg 
Piłsudczyków w Wyszkowie. Szczególne podziękowania należą 
się Piłsudczykowi Janowi Piórkowskiemu, który zainicjował i naj-
bardziej się zaangażował w postawienie tej kapliczki.  Piłsudczycy 
z Wyszkowa postawili na terenie powiatu wyszkowskiego i sąsied-
nich powiatów już kilka takich powstańczych kapliczek upamięt-
niających lokalne bitwy i ich bohaterów. Chcą w ten sposób te 
szczególne miejsca ocalić od zapomnienia dla przyszłych pokoleń. 
O wydarzeniach z 1863 roku opowiedział płk ZP Konrad Wróbel.  
Wójt Gminy Obryte wręczył podziękowania prezesowi Konrado-
wi Wróblowi, Monice Lipce i Janowi Piórkowskiemu – członkom 
Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie.  Z kolei płk ZP Konrad 
Wróbel wręczył szczególnym gościom uroczystości wydaną nie-
dawno przez Piłsudczyków książkę o Bronisławie Deskurze – boha-
terze powstania styczniowego. Pieczę nad kapliczką powierzono 
uczniom i nauczycielom szkoły w Sokołowie Włościańskim. Przy 
Dębie Katyńskim i mogile powstańców styczniowych delegacje 
złożyły kwiaty. 

Dlaczego właśnie tutaj stanęła kolejna powstańcza kapliczka? 
To tu w  mogile położonej na obrzeżach Sokołowa Włościańskiego  
pochowani są powstańcy polegli w tragicznej bitwie, jaka miała 
miejsce między Sokołowem, Cyganami i Rząśnikiem 14 -16 lipca 
1863 roku. Siły powstańcze dowodzone przez Konstantego Ramo-
towskiego „Wawra” zostały pobite przez przeważające siły rosyjskie. 
Straty Polaków były bardzo duże.  Zginęło wówczas 87. powstań-
ców.  W okolicach Sokołowa doszło jeszcze do jednej potyczki 
– 29 października 1863 roku. Wtedy to silny oddział powstańczej 
kawalerii zaatakował rosyjską piechotę. Rosjanie ponieśli straty 
i wycofali się za Narew. Natomiast oddział polski strat nie poniósł. 

                                                                                                  Teresa Przygoda

PIŁSUDCZYCY Z WYSZKOWA 
ODSŁONILI KOLEJNĄ KAPLICZKĘ
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Wyszkowski Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wy-
szkowie już po raz czwarty  wręczył  08 X 2016 roku w Tumanku nagrody 
zwycięzcom konkursu hipicznego i kawaleryjskiego o szablę Rotmistrza 
Józefa Najnerta.  Konkursy odbyły się podczas święta myśliwych, słyn-
nego „Hubertusa”. Było to święto przede wszystkim miłośników koni, ale 
podziwianie tych pięknych zwierząt mogło sprawić przyjemność każde-
mu.  Szabla powędrowała do Jarosława Żmudy zwycięzcy konkursu ka-
waleryjskiego i Olgi Malinowskiej zwyciężczyni  konkursu  hippicznego. 

Hubertus to święto organizowane przez jeźdźców za zakończenie 
sezonu, a przez myśliwych na początek polowania jesienno-zimo-
wego, najczęściej w okolicy 3 listopada - dnia św. Huberta, patrona 

myśliwych i jeźdźców. Prawie 60 jeźdźców z całego Mazowsza reprezentu-
jących  kilkanaście stajni i jednostek kawaleryjskich wzięło udział w Huber-
tusie, na który już po raz czwarty zaprosiła Gmina Wyszków i sołectwo Tu-
manek przy zaangażowaniu Związku Piłsudczyków z Wyszkowa.  Niektó-
rzy jeźdźcy przybyli w paradnych strojach z dawnych epok – kontuszach 
szlacheckich.  Można było też podziwiać dawne powozy. Impreza cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem,  nie tylko jeźdźców ale też obserwato-
rów, którzy przybywają nie tylko z Gminy Wyszków. Nie mogło zabraknąć 
pysznej grochówki, smalcu z ogórkami, swojskiego chleba i pieczonej tra-
dycyjnie golonki. Zadbało o to sołectwo Tumanek i kapelan Związku Pił-
sudczyków  RP z Wyszkowa  ppłk ZP Paweł Stachecki. 

Stało się już tradycją, że wyszkowscy Piłsudczycy wręczają szable naj-
lepszym jeźdźcom. Zwycięzcy otrzymali też od nich  pamiątkowe dyplomy 
zaprojektowane i przez nich przygotowane. Prezes płk ZP Konrad Wróbel 
wręczył zwycięzcom szable a organizatorom zawodów  pamiątkowe książ-
ki „Działania Grupy Operacyjnej Wyszków w Kampanii Wrześniowej 1939 r.” 

Dlaczego rotmistrz Józef Najnert? Piłsudczycy chcą w ten sposób przy-
bliżyć postać tego niezwykłego  mieszkańca Wyszkowa, kilkukrotnego 
mistrza w skokach przez przeszkody. Był on dwukrotnym mistrzem pol-
skiej armii w Zakopanem. Więziony w Starobielski, zginął w Charkowie. 
Wyszkowscy Piłsudczycy wyszukują i przywracają pamięć o często już za-
pomnianych mieszkańcach ziemi wyszkowskiej. Bo warto dla przyszłych 
pokoleń ocalić takich  ludzi od zapomnienia. 

                                                                                                             Teresa Przygoda

O SZABLĘ ROTMISTRZA JÓZEFA NAJNERTA 
W TUMANKU 

UDZIAŁ DELEGACJI Z WYSZKOWA W UROCZYSTOŚCI WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO 
POD BUDYNEK MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

9 listopada 2016 r.
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KRAŚNIK
KRONIKA WYDARZEŃ

• W dniu 8 listopada 2016 roku delegacja Okręgu w liczbie 13 osób 
uczestniczyła w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 
OHP „Śladami Legionów Polskich” jaki odbył się w sali Urzędu Woje-
wódzkiego w Lublinie. Konkurs ten zorganizowany w 100. rocznicę 
największego boju Legionów Polskich pod Kostiuchnówką miał na 
celu propagownie wiedzy o Legionach Polskich i przybliżenie histo-
rii walki niepodległościowej. W konkursie wzięło udział liczne gro-
no młodzieży z całego kraju, co świadczy o dużym zainteresowaniu 
młodego pokolenia tymi zagadnieniami. W trakcie tej uroczystości 
miało miejsce wystąpienie prezesa Okręgu Jerzego Cichockiego, 
który zapoznał zebranych z celami i działalnością naszego Związku.

• W dniu 11 listopada 2015 roku w Białej Podlaskiej nadano rondu 
drogowemu imię  Józefa Piłsudskiego. Odsłonięcia ronda o godz. 
18,00 dokonał Prezydent Rzeczypospolitej p. Andrzej Duda w asy-
ście członków naszego Okręgu gen. bryg. ZP Jerzego Cichockiego 
i płka ZP Stanisława Olszewskiego. Jednocześnie z drugiej strony 
ronda, tablicę z nazwą odsłaniali piłsudczycy: płk ZP Waldemar 
Jakson (burmistrz Świdnika ) i płk ZP Henryk Bernat. Uroczystości, 
z udziałem Prezydenta Państwa trwały do późnych godzin wieczor-
nych. Związek Piłsudczyków RP reprezentowany był przez delega-
cję  Okręgu Kraśnik w liczbie 18 osób wraz z pocztem sztandaro-
wym.

• Uroczyście obchodzone jest corocznie Święto Niepodległości 
w Kraśniku. O godz. 10.30 odprawiana jest Msza Św. w intencji Oj-
czyzny,  później następuje przemarsz ulicami miasta połączony ze 
składaniem wiązanek kwiatów pod ośmioma pomnikami Pamięci 
Narodowej. Zakończenie pochodu ma miejsce zawsze pod pomni-
kiem Marszałka Piłsudskiego, który jest usytuowany na Rynku w Kra-
śniku. Po podniesieniu Flagi Państwowej i odegraniu Hymnu Pań-
stwa  następuje okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta, 
a później pod pomnikiem Marszałka składane są wiązanki kwiatów. 
W uroczystości tej uczestniczył poczet sztandarowy Okręgu oraz 
delegacja  w liczbie 15 członków w mundurach organizacyjnych. 
Poszczególni członkowie naszego Okręgu uczestniczyli również  
w obchodach Święta Niepodległości w swoich miejscowościach.
W Świdniku ( 4 osoby ) wzięły udział o godz. 18,00 w „ Świętowaniu 
Niepodległej  z Prezydentem”. Wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych miało miejsce do późnych godzin  wieczornych, a ppłk ZP 
Artur Pejo w mundurze organizacyjnym wręczał nagrody  zwycięz-
com w ulicznym biegu Niepodległości .
Również w Biłgoraju umundurowani członkowie naszego Okręgu 
(w liczbie 10  osób) uczestniczyli w odbywających się tam uroczy-
stościach 11 Listopada. Po Mszy Św  w Kościele parafialnym z udzia-
łem władz miasta, powiatu i gminy oraz licznie  zgromadzonego 
społeczeństwa następuje przemarsz na Plac Wolności, gdzie pod 

Msza św. za Ojczyznę, 17 września 2016 r.

Udział w Pielgrzymce do Częstochowy, 18 sierpnia 2016 r.

Odsłonięcie obelisku J.Piłsudskiego w Warszawie, 7 października 2016 r.

Finał Konkursu „Śladami Legionów Polskich, Lublin 8 listopada 2016 r.
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pomnikiem Wdzięczności składane są wieńce i wiązanki kwia-
tów. Jedną z wiązanek złożyła delegacja  piłsudczyków. Następ-
nie biłgorajscy członkowie Związku udali się do miejscowości 
Sól k/Biłgoraja, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego złożono wieńce i zapalono znicze. W tej części uroczysto-
ści uczestniczyły również władze gminy i duża część społeczeń-
stwa.   

• Główną uroczystością organizowaną przez Okręg Kraśnik od 
piętnastu już lat jest impreza odbywająca się w dniu 12 maja. 
Jest to bowiem nie tylko rocznica śmierci Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, ale również rocznica śmierci gen. broni Władysława 
Andersa  i rocznica rozpoczęcia bitwy pod Monte Cassino.
Uroczystość rozpoczyna się wysłuchaniem Mszy Św. odprawia-
nej w tych trzech intencjach zwykle przez 3 – 4 księży – człon-
ków Związku. Biorą w niej udział prawie wszyscy członkowie 
Okręgu (około 50 osób w mundurach organizacyjnych), przed-
stawiciele władz miasta i powiatu, poczty sztandarowe komba-
tanckie i szkolne, orkiestra straży pożarnej, zaproszeni goście 
oraz, dosyć licznie, mieszkańcy Kraśnika. Po Mszy Św.  następu-
je przemarsz do pobliskiego Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Kraśniku gdzie ma miejsce druga część uroczystości. Po 
odegraniu Hymnu Związku Piłsudczyków następuje wręczenie 
zasłużonym członkom odznaczeń, awansów i wyróżnień.
Na zakończenie odbywa się poczęstunek żołnierski.

• Podobnie jak w latach poprzednich kontynuujemy i rozwijamy 
współpracę z innymi organizacjami  kombatanckimi i społeczny-
mi działającymi na naszym terenie, a szczególnie z organizacją 
Związku Inwalidów Wojennych. Nie zaniedbujemy także współ-
pracy z młodzieżą szkół średnich i podstawowych, nie tylko 
w mieście ale i poza jego terenem. W dalszym ciągu utrzymu-
jemy kontakt ze Szkołą Podstawową w Strzyżewicach, której 
patronem jest Marszałek Józef Piłsudski. W latach 2015 i 2016 
w dniu 11 listopada delegacja Okręgu wraz z pocztem sztanda-
rowym uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości w tej 
szkole.

• W dniu 8 listopada 2015 roku członkowie naszego Okręgu ze 
Świdnika wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uro-
czystościach związanych z jubileuszem 100-lecia Zespołu Szkół 
w Mełgwi oraz 80-lecia nadania imienia Józefa Piłsudskiego.

• W dniu 20 listopada 2015 roku prezes Okręgu ZPRP Jerzy Ci-
chocki uczestniczył w spotkaniu  z młodzieżą szkolną Liceum 
im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Przedmiotem tego 
spotkania było przybliżenie młodemu pokoleniu idei i zasad 
Józefa Piłsudskiego oraz omówienie działalności w tym wzglę-
dzie Związku Piłsudczyków RP. W spotkaniu oprócz dyrektorki 
Liceum uczestniczyło około 60 uczniów.

• W dniu 18 listopada 2016 roku prezes Okręgu ZPRP wraz z kil-
koma członkami uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą Szkoły 
Podstawowej Nr 6 w Kraśniku związanym z 98. rocznicą odzy-
skania Niepodległości naszej Ojczyzny.

Wiedeń - Kahlenberg, 6 listopada 2016 r.

Msza św. za Ojczyznę, 12 maja 2016 r.



18

Z ŻYCIA KÓŁ PIŁSUDCZYKOWSKICH

80-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W WYGODZIE

SPOTKANIE PRZY HERBATCE 
MARSZAŁKA 

LIDZBARK WARMIŃSKI

Jubileusz szkoły to wyjątkowa okazja do wspólnego przeżycia 
na nowo wydarzeń z minionych lat. W sentymentalną podróż 
do przeszłości wyruszyli absolwenci Szkoły Podstawowej 

w Wygodzie, w dniu jubileuszu nadania szkole imienia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 80 lat temu.

Obchody święta tradycyjnie rozpoczęły się 22 października 2016 
r. od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Marii Pan-
ny Matki Kościoła w Wygodzie, celebrowanej przez  ojca Grzegorza 
Gryza - proboszcza w Arendal w Norwegii, absolwenta SP w Wygo-
dzie i ks. Andrzeja Popielskiego - proboszcza parafii p.w. św. Andrze-
ja Boboli w Łomży.

Po nabożeństwie cała społeczność szkolna wraz z  zaproszony-
mi gośćmi udała się do budynku szkoły, gdzie miała miejsce dalsza 
część uroczystości. Wprowadzono i powitano poczty sztandarowe 
z okolicznych szkół Gminy Łomża i Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Łomży, po czym nastąpiło ślubowanie uczniów klasy pierwszej, 
a Pani Dyrektor Małgorzata Arnista dokonała aktu pasowania na 
ucznia. Uczyniła to repliką szabli Marszałka Józefa Piłsudskiego, któ-
ra została ofiarowana szkole przez gen. dyw. ZP Józefa Zyska. Potem 
uczniowie zaprezentowali część artystyczną i przybliżyli zebranym 

historię szkoły oraz uczcili pamięć Marszałka. Wystąpiły także absol-
wentki: Julia Tomaszewska i Weronika Zach, które ubogaciły uroczy-
stość pięknym śpiewem.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: poseł Lech Kołakowski, 
p. Elżbieta Gosk ze Starostwa Powiatowego Łomży, p. Stefan Kra-
jewski z Urzędu Marszałkowskiego, p. Danuta Radwańska – starszy 
wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty, p. Piotr Kłys – wójt Gmi-
ny Łomża, gen. dyw. Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polski 
– Józef Zysk.

Głównym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej ufundowanej przez absolwentów. Dokonali tego  p. poseł 
Lech Kołakowski, p. Elżbieta Gosk, p. Stefan Krajewski, p. Danuta Ra-
dwańska, p. Piotr Kłys, gen. dyw. ZP Józef Zysk, Robert  Łada – absol-
went SP w Wygodzie, p. Teresa Nita - nauczycielka i absolwentka i p. 
Zofia Marusa - absolwentka i radna Gminy Łomża.

Zwieńczeniem uroczystości był tort i słodki poczęstunek dla go-
ści i absolwentów, a każdy z obecnych otrzymał zestaw pamiątek 
i monografię szkoły. Wieczorem odbył się bal absolwentów.

KRONIKA WYDARZEŃ

W dniu 15 listopada br w Oranżerii Biskupa Ignacego Kra-
sickiego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się już trzecie 
spotkanie z cyklu „Herbatka u Marszałka”.  Spotkanie 

takie Okręg Lidzbarski ZPRP organizuje co pół roku, swoim charak-
terem nawiązuje do przedwojennych herbatek Marszałka Józefa 
Piłsudskiego  w Belwederze.  Halinka ZYSK przygotowała domowe 
rogaliki na miodzie i makiem, a mąż Józef domowy twarożek z mio-

dem. Koleżanki członkinie Związku upiekły na tą okoliczność  ciasta: 
piernik na miodzie, serniki i nie zabrakło czekoladowych cukierków. 
Marszałek uwielbiał słodkości i miód, zwłaszcza lipowy. Domowe 
twarogi do Sulejówka dostarczali okoliczni gospodarze. 

Podczas spotkania w Oranżerii  powołano komitet obchodów 
Setnej Rocznicy Niepodległości Polski.  Gen. dyw. Związku J.ZYSK 
przeprowadził krótki odczyt nt. religijności Marszałka. Opracował je 
w oparciu o książkę i wykład prof. Wysockiego Częstochowie, który 
wygłosił w dniu 18 sierpnia br.

Do Związku Piłsudczyków przyjęto Krystynę Chlewińską, której  
pradziadkowie męża byli  skoligaceni rodzinne z Matką Marszałka.

Sebastiana Kłosińskiego i Grzegorza Dowiata odznaczono 
„Srebrnym Krzyżem Honorowym” Związku Piłsudczyków.

Pani dr Teresa Feszczyn ze Szczytna, która jest członkiem naszej 
organizacji przygotowała na to spotkanie wystawę zatytułowaną 
„Wybuchy kosmiczne w malarstwie”. Pani Teresa od najmłodszych 
lat rozwija tę pasję. W Szczytnie, gdzie mieszka wspólnie z siostrą 
Iwoną Feszczyn złożyły podczas obchodów tegorocznego Święta 
Niepodległości wiązankę kwiatów.

Całość spotkania uświetnili uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, którzy pod kierunkiem 
Marzeny Mierzjewskiej zaśpiewali kilka piosenek legionowych.

Pani Marzena Mierzejewska otrzymała bukiet biało czerwonych 
kwiatów, zaś dzieci „Marszałek” poczęstował cukierkami.
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WRĘCZENIE SZABLI SZKOŁOM 
PODCZAS OBCHODÓW ROCZNIC

PIŁSUDCZYK NA LEKCJI HISTORII

WERNISAŻ WYSTAWY

Podczas obchodów jubileuszu 70 lecia Zespołu Szkół 
Technicznych w Olecku, które odbyły się 10 listopada 
2016 roku Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Pił-

sudczyków RP gen. dyw. ZP Józef Zysk wręczył szablę szkole 
wzór 1921.

W trakcie uroczystości dyrektor szkoły Andrzej Gorlo do-
konał tą szablą pasowania uczniów.  W tym roku Józef Zysk 
wręczył aż trzy szable placówkom oświatowym,  w tym  jedną 
wspólnie z Prezesem Zarządu Krajowego ZPRP gen. ZP Stani-
sławem Śliwą. Otrzymała ją Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rogóżu.

W dniach 14 września i 18 października 2016 r. ucznio-
wie klas szóstych  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim gościli na lekcjach 

historii Pana Józefa Zyska, emerytowanego pułkownika Wojska 
Polskiego, Prezesa Związku Piłsudczykóww Lidzbarku Warmiń-
skim.

Nauczyciele i uczniowie byli zdumieni podobieństwem 
Gościa do Naczelnika Państwa. Pan Józef był ubrany w replikę 
munduru Marszałka Józefa Piłsudskiego, maciejówkę oraz miał 
szablę u boku. Zachwycone dzieci szeptały - O Józef Piłsudski. 
Gość również swoją posturą i wąsami, także gestami i sposo-
bem mówienia, szczególnie w czasie wygłaszania przemówień 
Naczelnika Państwa, bardzo przypominał bohatera swojej opo-
wieści. 

Pan Józef Zysk barwnie i z wielką pasją przedstawił życie 
i działalność J. Piłsudskiego. Fakty potwierdzał dokumentami, 
przeplatał ciekawostkami, cytatami, a także piękną recytacją 
wierszy. Dzieci dowiedziały się jakim człowiekiem i przywódcą 
państwa był Józef Piłsudski, co zrobił  dla ojczyzny - Polski, któ-
ra była dla niego najważniejsza. 

Spotkanie z Panem Józefem Zyskiem - bardzo sympatycz-
nym człowiekiem z pasją - było niesamowitą lekcją patrioty-
zmu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali opowieści, z za-
chwytem dotykali szabli i przymierzali maciejówkę. Wszyscy 
otrzymali zaproszenie do Rogóża - miejscowości, w której nasz 
Gość założył Izbę Pamięci Marszałka Piłsudskiego.

Na pamiątkę spotkania Pan Józef przekazał do pracowni hi-
storycznej portret Naczelnika oraz liczne kserokopie dokumen-
tów będących świadectwem życia i działalności J. Piłsudskiego. 
Nauczyciel historii otrzymał medal z wizerunkiem Marszałka, 
medal który zaprojektował Pan Józef, o którym śmiało można 
powiedzieć cytując słowa Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Lekcję historii upamiętniły wspólne zdjęcia.
Spotkanie z Panem Józefem Zyskiem było możliwe dzięki 

zaangażowaniu jego wnuczki - Oli Borcuch, uczennicy klasy 
VI d, której gratulujemy tak wspaniałego dziadka z pasją. 

31 maja uroczyście zakończono miesięczną wystawę ob-
razującą w plakatach codzienne życie legionistów oraz 
tzw. papierową wojnę, czyli plakaty propagandowe 

z czasów wojny  polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
W ramach wystawy zorganizowanej w Galerii Foyer MDK 

można było podziwiać także kilkanaście karykatur autorstwa 
Zdzisława Czermańskiego. Ten właśnie znany polski grafik – 
karykaturzysta (zmarły w 1970 r.), były żołnierz Legionów jest 
autorem cyklu karykatur Marszałka, które tak spodobały się sa-
memu Józefowi Piłsudskiemu, że polecił je zawiesić na ścianach 
Belwederu.

Obecny na uroczystości Wiceprezes Zarządu Krajowego 
Związku Piłsudczyków RP Józef Zysk przekazał Burmistrzowi 
kopię zdjęcia Józefa Piłsudskiego przypadkowo odnalezionego 
niedawno podczas remontu olsztyńskiego mieszkania Marszał-
ka. Oryginał zdjęcia z lat 30-tych jest przechowywany w Izbie 

Pamięci Marszałka Piłsudskiego w Rogórzu, a kopia trafia do 
instytucji oświatowych w całej Polsce. Józef Zysk wręczył Lesz-
kowi Ośliźlokowi i Agnieszce Puzio-Dębskiej woskowe figurki 
Józefa Piłsudskiego. Trzecia z figurek powędrowała natomiast 
do Miejskiego Domu Kultury.

JK
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Nowe wyzwania dla piłsudczyków
Z perspektywy prawie 30 lat działalności w ruchu piłsudczykowskim, [w 2018 roku obchodzić będziemy 30 lecie Związku] 

nasuwają się pewne refleksje. Jaką przebyliśmy drogę od skromnych terenowych kół, często powoływanych w małych osa-
dach jak: Parczew, Pionki, Głowaczów czy powiatowych miasteczkach: Suwałki, Biała Podlaska, Bielsk Podlaski, Elbląg [już 
nie działających] przeszliśmy do dużych struktur – oddziałów, okręgów - często usytuowanych w miastach wojewódzkich. Po-
kłosiem tej działalności było zbudowanie lub restaurowanie kilkadziesiąt pomników, obelisków Józefa Piłsudskiego nie licząc 
wielkiej plejady tablic epitafijnych Marszałka lokalizowanych w kościołach, siedzibach władz samorządowych czy szkołach 
patronackich.

Zgodnie ze statutem dużą uwagę w popularyzowaniu posta-
wy i myśli Józefa Piłsudskiego poświęciliśmy na pracę z mło-
dzieżą szkolną. Około 60 Gimnazjów nosi imię Marszałka, 

a także ponad 100 szkół podstawowych nie licząc Liceów Ogólno-
kształcących i budynków użyteczności publicznej [m.in. Akademia 
Wychowania Fizycznego czy Uniwersytet Warszawski]. Na tej bazie 
organizowaliśmy liczne konferencje i sympozja popularno-naukowe 
propagujące życie i działalność Józefa Piłsudskiego, wystawy „pił-
sudczanów” czy konkursy wiedzy o Marszałku. Byliśmy inspiratorami 
i organizatorami ogólnopolskich obchodów rocznicowych związa-
nych z Józefem Piłsudskim czy uroczystości  patriotyczno-religijnych, 
które aktualnie stały się kanonem obchodów państwowych. 

Z uwagą śledzimy nową politykę historyczną, gdzie wydawało 
by  się słuszna zasada, przywracania właściwej oceny tradycji oręża 
polskiego i wysiłku zbrojnego żołnierzy oraz społeczeństwa rozmi-
ja się z praktyką i rzeczywistością dnia codziennego. „Nowa polityka 
historyczna” nie może rozmijać się z podstawowym aksjomatem hi-
storii. Poszukiwaniem prawdy i docieraniem do prawdy. Dotyczy 
to również badaczy historii. Niestety, dziś więcej mamy do czynienia 
z „uprawiaczami historii”, niż rzetelnymi czy wiarygodnymi histo-
rykami. Dla celów politycznych czy partyjnych traktuje się historię 
selektywnie, wyrywa się z kontekstu dokumentu źródłowego tylko 
określone fakty inne się przemilcza albo świadomie fałszuje. Dotyczy 
to również polityków i dziennikarzy. 

Słusznie dążymy do prawdy historycznej. Przywracanie wła-
ściwej oceny tradycji oręża polskiego, wysiłku zbrojnego żołnierzy 
i społeczeństwa, rzetelności badań nad źródłami historycznymi sta-
je się koniecznością chwili. Pisałem o tym w felietonie [Piłsudczyk 
nr 65/2016, s. 13]. Dotyczy to m.in. „Żołnierzy Wyklętych „ czy 
jak wolą inni „Żołnierzy Niezłomnych”. Nadmierna ich gloryfika-
cja, bezkrytyczna ocena działalności niektórych ugrupowań po 
1949 r. działających bez kierownictwa wojskowego czy nadzoru 
politycznego, czyni krzywdę im samym. Wielu z nich przeszło na 
pospolity bandytyzm. Czy to są też bohaterowie. Szczególnie 
starsze pokolenie [dziś wymierające] pamięta odwiedziny „le-
śnych” rabujących ostatni dobytek, gwałcących kobiety, zabija-
jących z sąsiedzkiej zemsty czy dla korzyści materialnej niewin-
nych ludzi.

Wielu  polityków, a nierzadko historyków zapomina, iż Żoł-
nierze Wyklęci mają rodowody Armii Krajowej, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Batalionów Chłopskich czy późniejszych: Konspira-
cyjne Wojsko Polskie [KWP], Wolność i Niepodległość. To było 
zupełnie inne „podziemie”,  gdzie obowiązywały ogólnoludzkie 
i ogólnonarodowe pryncypia, a przede wszystkim dyscyplina. 
Jakie też relacje były między nimi. Autor artykułu zna te relacje 
z Północnego Mazowsza, gdzie „partyzantka lewicowa” była sła-
ba i nie działała, a dochodziło do „antagonizmów” pomiędzy AK 
i NSZ. Warto te relacje zbadać.

Życzenia dla „Piłsudczyka” nr 13/1995 r., str. 2 od p. Jadwigi Piłsudskiej-
-Jaraczewskiej

Sesja naukowa na Zamku Królewskim nt. ruchu niepodległościowego 
z udziałem b. Prezydenta RP śp. Ryszarda Kaczorowskiego
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Dziś, w dobie bezkrytycznej gloryfikacji „Żołnierzy Wyklętych”, 
popełnia się kolejny „historyczny plagiat”. Niektórzy tzw. historycy, 
a nierzadko niedouczeni politycy przypisują sobie rolę, iż lansowa-
na szeroko w mass-mediach Nowa Polityka Historyczna, wypełniła 
białe plamy kart historii i przywróciła należne miejsce „Żołnierzom 
Wyklętym” - dopiero teraz, w ramach „dobrej zmiany”. Nic bardziej 
mylnego. W 2009 r. organizacje kombatanckie, m.in.: Zrzeszenie 
„Wolność i Niepodległość”; Związek Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej podjęły 
działania celem upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”. Inicjatywę 
ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął rów-
nież w 2010 r. Prezydent RP śp. prof. Lech Kaczyński, a kontynuował 
Prezydent p. Bronisław Komorowski. W 2011 roku Ustawą Sejm RP 
ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” [Dz.U. nr 32, poz. 160 z dnia 15 lutego2011 r.].

Było to pokłosie wcześniejszych działań podejmowanych przez 
organizacje niepodległościowe i kombatanckie. Autor artykułu 
- jako były pracownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych - w latach 1992 – 2003 brał udział w licznych se-
sjach popularno-naukowych nt. działalności powojennego podzie-
mia niepodległościowego organizowanych przez stowarzyszenia 
kombatanckie [NSZ, KWP, WiN] w Warszawie, Białymstoku, Mławie, 
Makowie Maz., Ostrołęce, Różanie, Pułtusku, efektem których były 
wydawane drukiem opracowania i publikacje. Odsłaniano pomni-
ki, obeliski poświęcone Żołnierzom Podziemia Niepodległościowe-
go, w tym NSZ. KWP, WiN. Nasz Związek Piłsudczyków RP szczycił 
się bezpośrednią współpracą, m.in.: z legendarnym śp. mjr [gen. 
bryg.] śp. Antonim Hedą „Szarym” wsławionym rozbiciem więzienia 
w 1946 r. w Kielcach, św. płk Janem Sadowskim, śp. gen. bryg. Sta-
nisławem Skalskim, którzy czekali na egzekucję w celach śmierci. To 
też byli „Żołnierze Wyklęci”. To od nich uczyli się harcerze - na patrio-
tycznych zlotach na Wykusie w Górach Świętokrzyskich, w Puszczy 
Kampinoskiej i Puszczy Kozienickiej - patriotyzmu i służby Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej. To oni inspirowali działania, ażeby pa-
mięć o ich towarzyszach broni nie zaginęła. Trzeba o tym pamiętać!

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 rato-
wali nie rzadko swoje życie.

Dziś na pożytek polityki selektywnie traktuje się historię, 
jak w minionym okresie PRL. Jednych się gloryfikuje o innych  
stopniowo zapomina, dotyczy to również historycznych wy-
darzeń, dla przykładu: Powstanie Wielkopolskie, Powstania 
Śląskie. Stopniowo wycisza się bohaterów Powstania Warszaw-
skiego, których z kolan podniósł śp. prezydent Lech Kaczyński. 
To samo czeka żołnierzy AK i organizację o proweniencji akow-
skiej. A co z „Żołnierzami Zapomnianymi”. W PRL przeżyli swoje  
chwile chwały, dziś są po stronie zdrajców. Tacy sami chłopcy 
z sowieckich łagrów, którzy nie zdążyli do Andersa. Zawłasz-
cza się również dorobek wielu organizacji niepodległościowy. 
Wspomniani „Żołnierze Wyklęci” [jak wcześniej zaznaczyłem] 
byli honorowani już w latach 90-tych. Stawiano im pomniki, 
odsłaniano tablice epitafijne. Zorganizowano wiele sesji i semi-
nariów  popularno-naukowych, pokłosiem których ukazały się 
drukiem zwartym liczne opracowania. 

Wracając na grunt piłsudczykowski, powinniśmy walczyć 
o zachowanie tożsamości piłsudczykowskiej. Winniśmy podjąć 
wyzwania jakie niosą nowe zmiany w Statucie ZPRP. Sprzyjać 
temu będzie klimat jaki niosą  znamienite rocznice. W tym roku 
przypada 150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W 2018 roku obchodzić będziemy: 100-lecie Święta Niepodle-
głości i XXX lecie utworzenia ZPRP-TPJP. Musimy się do nich rze-
telnie przygotować i  godnie uczcić. Sprzyjać tym przedsięwzię-
ciom będą podejmowane  przez terenowe struktury Związku 
inicjatywy: Centralny Zlot Szkół noszących imię Marszałka czy 
Zlot drużyn OHP noszących imię Legionu Młodych, bezpośred-
nio nawiązujących do podobnych zlotów organizowanych w II 
Rzeczypospolitej przez władze Przysposobienia Wojskowego 
i Fizycznego na Rozewiu. Należy też zorganizować podróż hi-
storyczną szlakiem Józefa Piłsudskiego, aż do miejsca Jego 
urodzin – Zułowa. Warto pomyśleć o okolicznościowych wy-
stawach, konkursach czy zawodach sprawnościowych. Zasady 
tych przedsięwzięć będą wypracowane na najbliższym posie-
dzeniu Zarządu Krajowego ZPRP, które planowane jest na dzień 
3 luty 2017 r.

Musimy tym wyzwaniom sprostać!
Wiesław Leszek Ząbek

Komendant Antoni Heda „Szary” na Wykusie w Górach Świętokrzyskich Spotkanie „Żołnierzy Wyklętych” m.in.: mjr (gen. bryg.) Antoni Heda „Sza-
ry”;  por. (płk) Jan Sadowski; kpr. (kpt.) Erwin Łaciok - listopad 1995 r.
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Andrzej Antoni Jaraczewski – herbu Zaremba  
komandor ppor. Marynarki Wojennej (1916- 1992)

Cz. 2

Planowane zamierzenia kierownictwa Marynarki Wojennej  
zakupu i włączenia do służby  pod wojenną banderą ściga-
czy natrafiły na niezwykle życzliwe przyjęcie przez Ligę Mor-

ska i Kolonialna, ale i również przez wiele krajowych środowisk, rol-
niczych , miast, stalowni, okręgów itd. W dniu 1 września 1937 roku 
zakończona została zbiórka funduszy na ORP  „Orzeł” , która ogółem 
wyniosła 8 368 266 zł, w tym 5 723 699,56  zł. - to suma zebrana na 
FOM , natomiast 2 644 566,44 zł. znajdowało się na koncie Komite-
tu Funduszu Łodzi Podwodnej im. Marsz. J. Piłsudskiego. Moment 
ten był również wśród działaczy Ligi Morskiej czasem na dyskusję o  
dalszej polityce  zbiórki funduszy  i określenia celu inwestycyjnego. 
Bardzo szybko zapadła decyzja, że z pieniędzy Funduszu Obrony 
Morskiej będzie finansowa budowa ścigaczy dla Marynarki Wojen-
nej. 

Wspomnieć wypada, że w Morzu nr 2/1938 ukazał się artykuł 
M. Janczewskiego pod tytułem „Polskie Ścigacze na Bałtyku”,  w któ-
rym autor podaje: 

„(…) przy budowie ścigaczy bierze się pod uwagę różnorodność 
zadań. Są to małe okręciki , kutry o drewnianym  kadłubie, których 
wyporność wynosi około 20 ton, zaopatrzone w bardzo silne motory 
, które przy tak lekkim kadłubie pozwalają  na rozwinięcie bardzo du-
żej, bo dochodzącej do 50 węzłów , szybkości, co równa się 90 km  km/
godzinę.(…) Uzbrojenie  stanowią zwykle aparaty torpedowe   w licz-
bie 1-2,aparaty do wyrzucania granatów głębinowych , niszczących 
łodzie podwodne oraz 2 ciężkie karabiny maszynowe lub działko i ka-
rabin maszynowy.(…)  Reasumując wszystkie walory bojowe ścigaczy, 
które w porównaniu z minimalnym kosztami produkcji są wprost nad-
zwyczajne, stwierdzić należy , że inicjatywa Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
mająca na celu uzupełnienie składu naszej marynarki wojennej zo-
stała powzięta słusznie. W ten sposób każdy z Okręgów Ligi Morskiej 
i Kolonialnej będzie mógł  przyczynić się do stworzenia tak bojowego 
środka walki na morzu, jakim będzie flotylla ścigaczy na Oksywiu”. 
                                                                        ( Morze nr 2/1938).    

Wiadomym jest jednak, że decyzja zakupu ścigaczy zapadła na 
posiedzeniu zarządu funduszu  w dniu 9 listopada 1937 roku. Pla-
nowano zbudowanie około 23 ścigaczy, w tym 18 miało być ufun-
dowane przez poszczególne okręgi Ligi Morskiej, w ramach tej 
akcji miały powstać ścigacze ufundowane przez różne środowiska 
i organizacje. 19 grudnia 1937 roku odbyło się zebranie Okręgu 
Radomsko – Kieleckiego,  na  którym podsumowano zbiórkę fun-
duszy na  rzecz budowy  okrętu podwodnego im. Marszałka Piłsud-
skiego „ Orzeł” zebrano ogółem 427.677 zł. i 87 groszy a czek wrę-
czono obecnemu na zebraniu prezesowi Zarządu Głównego L M i K 
generałowi Stanisławowi Kwaśniewskiemu. Zebranie zakończono 
rezolucją wzywająca do składania ofiar na ścigacz  o nazwie „ Okręg 
Radom – Kielce”.
                      ( Morze. Luty 1938 ). 
9 kwietnia 1938 roku  Rada Naczelna Centralnego Towarzystwa Or-
ganizacji i Kółek Rolniczych,   została pod nieobecność prezydenta 
przyjęta  przez Marszałka Polski Rydza Śmigłego na „ Zamku” w War-
szawie, który  przyjął deklarację, że  wspólnym wysiłkiem ufundują 
dwa ścigacze dla marynarki wojennej. 
                                                                       ( Morze nr. 5/1938)  

Okręg Lubelski w chwili obecnej poprzez  wytężoną zbiórkę na ści-
gacz swego  imienia, na dzień 1- go czerwca 1938 r. uzyskał  sumę 
70.000 zł (….)
                                        (Morze, nr 7/1938) 
Dnia 13 grudnia 1938 roku w Generalnym Inspektoracie Sił Zbroj-
nych odbyło się zebranie zarządu Funduszu Obrony Morskiej pod 
przewodnictwem gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. Zarząd 
Funduszu Obrony Morskiej uchwalił zamówienie 2 ścigaczy torpe-
dowych, typu odpowiadającego naszym warunkom taktycznym. 
Jest to zapoczątkowanie przewidzianej programem budowy serii 
ścigaczy przez poszczególne Okręgi Ligi Morskiej i Kolonialnej”.
                                                    ( Morze nr 1/1939)   

Ścigacz S-1, którym na jednym z etapów swojej kariery dowodził kapitan 
Jaraczewski
Źródło: http://historia.trojmiasto.pl/Przed-nim-skapitulowal-pierwszy-
-U-Boot-n65226.html#fb_id:p0:98255,pozycja:0

Załoga U-249 pod strażą polskich marynarzy

Źródło: http://historia.trojmiasto.pl/Przed-nim-skapitulowal-pierwszy-
-U-Boot-n65226.html#fb_id:p0:98256,pozycja:0
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W pierwszym roku akcji, tzn. do końca 1938 roku, zebrano już 
1700 tys. zł. i wówczas przekazano te środki i pozostałe ze zbiórki na 
fundusz Łodzi Podwodnej i Marynarce Wojennej.  Pierwsze dwa ściga-
cze zostały zamówione w stoczni J. Samuel White & Co.Ltd.  w Cowes  
24 stycznia 1939 r. Koszt budowy jednego ścigacza wynosił 772 360 
zł. Jak podaje Tadeusz Białas przy końcu lipca 1939 roku Kierownic-
two Marynarki Wojennej uzyskało zgodę prezesa Rady Ministrów 
na zamówienie dalszych dwóch ścigaczy za pieniądze z FOM.  Koszt 
tych dwóch jednostek miał wynieść 1,5 mln zł. bez uzbrojenia. Termin 
ukończeniu dwóch pierwszych ścigaczy określony został na styczeń 
1940 r. Te zamówione ścigacze w Wielkiej Brytanii jeszcze przed wy-
buchem wojny stały się zalążkiem powołania flotylli ścigaczy.  Zwró-
cić należy uwagę, że dotychczas nie została w pełni wyjaśniona do 
końca koncepcja budowy ścigaczy dla Polskiej Marynarki Wojennej.       
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Stanisława Duda
Prezes Oddziału Gdańskiego  
Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  

Daniel Duda
Akademia Marynarki Wojennej 

Lidzbarski Okręg Związku 
Piłsudczyków RP pożegnał kpt. 
Związku Władysławę Krasow-
ską, która po długiej i ciężkiej 
chorobie zmarła 5 marca 2016 
roku.

Pani Władysława Krasowska 
urodziła się w 24 czerwca 1928 
roku na Wileńszczyźnie. W swoich 
wspomnieniach często nawiązy-

wała do rodzinnych stron i lat szkolnych, kochała poezję i deklamo-
wała wiersze patriotyczne, najczęściej o Marszałku. 

”Miała Polska biedę z sąsiadami trzema” – to słowa wiersza, któ-
re w dniu 10 listopada 1938 roku w miejscowości Opsa Powiat Bra-
sławski ostatniej przed wojną akademii szkolnej - poświęconej odro-
dzonej Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedziała wówczas 10 letnia 
uczennica Władysława.

Panią Władzię zapamiętamy, jako osobę głęboko  przejętą  spra-
wami naszej Ojczyzny. W swoich opowiadaniach z minionych lat ży-
cia nawiązywała do rodzinnych stron Wileńszczyzny. Kiedy mówiła 
o tej krainie zawsze miła łezkę w oku.

Choć z wiekiem siły fizyczne ją opuszczały, to jednak  duchem za-
wsze czuła się młodo.  Pani Władzia, kiedy dowiedziała się , że w na-
szym mieście działa Związek Piłsudczyków, wstąpiła do niego, gdyż 
była to dla niej przynależność uczuciowa i bezinteresowna. Oddana 
szczerze ideałom Marszałka Piłsudskiego, była szeregowym człon-
kiem Związku jak ci strzelcy bez dystynkcji, gdyż jej skromność była 
jej wielkością, wyzwaniem i przykładem dla innych. W tym tkwiła jej 
duchowość, to duchowość samego Marszałka Piłsudskiego,

ŚP. Pani Władysława Krasowska z domu Rodziewicz otrzymała 
liczne wyróżnienia od naszej organizacji,  w tym złoty Krzyż Honoro-
wy Związku i stopień kapitana Związku Piłsudczyków. 

Jej ciał spoczęło w grobie rodzinnym na cmentarzu Komunal-
nym w Lidzbarku Warmińskim.                                                                         JZ

Kpt. Związku Henryk 
Rudziński zmarł 20 maja 
2016 roku po krótkiej choro-
bie w wieku 76 lat .

Współzałożyciel lidzbar-
skiego Oddziału Związku Pił-
sudczyków RP, który powstał 
10 listopada 1993 roku. Od 
dnia założenia organizacji 
pełnił funkcję skarbnika za-

rządu Lidzbarskiego Okręgu Związku Piłsudczyków. Współtwo-
rzył Związek Piłsudczyków jako pierwszy Oddział na Warmii, gdyż 
dostrzegał taką powinność i potrzebę. Przynależność do Związku 
Piłsudczyków dla śp. Henryka miała wymiar głębokiego uczucia 
i wielkiego hołdu złożonego Legionistom Józefa Piłsudskiego. 

Nie było dla śp. Henryka sprawy nawet  z pozoru błahej, wszyst-
kie traktował odpowiedzialnie i sumiennie.

Większość pracy zawodowej spędził jako pracownik cywilny 
wojska. Przez kilkanaście lat pracował w bibliotece, cenił kulturę 
i książki. Pozostawił ogromną bibliotekę, o każdej książce mógł 
opowiadać godzinami.

Za swoją pracę na rzecz Związku Piłsudczyków RP wyróżniony 
złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP i awanso-
wany w 2012 roku do stopnia kapitana Związku Piłsudczyków RP.

Jeszcze nie tak dawno układał ambitne plany związane z przy-
gotowaniem kolejnego spotkania piłsudczyków z cyklu „Herbatka 
u Marszałka”. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia i po kilku dniach 
nie odzyskawszy przytomności kpt. Zw. Henryk Rudziński zmarł 
w Olsztynie, pochowany na cmentarzu Komunalnym w Lidzbarku 
Warmińskim.                                                                                                          JZ

ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ
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Rodowody piłsudczykowskie
Kontynuujemy dział w Piłsudczyku -  rodowody piłsudczykowskie, ukazując sylwetki piłsudczyków dla których inspiracją do 
działania na rzecz ruchu niepodległościowego czy piłsudczykowskiego były tradycje i wychowanie rodzinne.

Śp. kapitan WP, pułkownik Związku Piłsudczyków RP Wacław 
Bojarski urodził się 20 maja 1929 r., w m. Dobieszyn gm. Gło-
waczów w Puszczy Stromieckiej. Jego ojciec Michał, legio-

nista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., piłsudczyk od 
wczesnej młodości zaszczepił mu wartości patriotyczne i niepod-
ległościowe. Dojrzewanie młodego chłopca przyspieszyła tragedia 
wrześniowa 1939 r. bowiem Puszcz Stromiecka była świadkiem  za-
ciętych walk toczonych przez oddziały Armii „ŁÓDŹ” i „PRUSY” prze-
bijających się do przepraw na Wiśle. Toteż szybko związał się orga-
nizującym się ruchem oporu Armii Krajowej, obwód OPOCZNO. 
Jako goniec i łącznik dowódcy miejscowego oddziału kpt. Włady-
sława Nowakowskiego ps. „Uparty” [Placówka „Dobieszyn”] z dumą 
opowiada o zaufaniu jakim go obdarzono powierzając mu zadania 
wywiadowcze i łącznikowe. Wychowany od młodości w Puszczy 
Stromieckiej, doskonale znając okoliczne miejscowości jako młody 
kilkunastoletni chłopiec oddawał partyzantom nieocenione usługi.  
Dostąpił też zaszczytu uzyskując pseudonim organizacyjny „Jor-
dan”. W 1944 r bierze udział w Akcji „Burza”, a następnie w ramach 
Korpusu AK „JODŁA” udaje się na pomoc walczącej Warszawy. Do 
Powstania  nie docierają, gdyż Naczelny Dowódca AK gen. Bór-Ko-
morowski wstrzymuje marsz Korpusu „JODŁA”. Po rozwiązaniu AK 
nie zaniechał działalności niepodległościowej i dalej walczy w od-
działach WiN, oddział „Zwoja”, sekcja „Wichra” działającego w Pusz-
czy Stromieckiej przyjmując ps. „Hubert”. Jednocześnie nie zrywa 
kontaktu z płk Nowakowskim ps. „Uparty”. Uzupełnia wykształce-
nie. Po 1947 r. wychodzi z lasu i przystosowuje się do życia w cywilu. 
Podejmuje naukę w Technikum Kolejowym w Warszawie, jedno-
cześnie pracuje w przedsiębiorstwie „ERA” w Włochach k/ Warsza-
wy. Jest inwigilowany prze służby MBP. Kończąc 5 klasę nie zostaje 
dopuszczony do matury. Zostaje ostrzeżony przez kierownika kadr 
„ERY”, że interesują się nim funkcjonariusze UB. Po 1953 r. przecho-
dzi do pracy na Żeraniu w zakładzie przyrządów pomiarowych 
C-12. W zakładzie tym przeżywa prowokację pracowników UBP, 
pokazową sesję wyjazdową Sądu Wojskowego, zakończonego wy-
rokami. Zostaje wyrzucony z pracy z tzw. „wilczym biletem”. Często 
jest wzywany na ul. Koszykową, a przesłuchania prowadzą funkcjo-
nariusze UB. W trakcie z jednych przesłuchań  w placówce UB na ul. 
Cyryla i Metodego  pracownik Urzędu Mikołaj Chytry, który przeżył 
tragiczne dzieje na Nieludzkiej Ziemi i łagrach Kołomyi, uprzedził 
go przed zaangażowaniem się w działalność niepodległościową. 
Po okresie odwilży w 1956 r. podejmuje pracę początkowo w Za-
kładach Telewizyjnych, później przez kilkadziesiąt lat na PKP [29 
lat] na stanowisku starszego inspektora Sprzętu Pomiarowego 
i Diagnostyki. Za co był wyróżniany odznaczeniami resortowymi 
i państwowymi. W okresie Wolnej Polski Wacław Bojarski wykazuje 
się dużym zaangażowaniem w działalności społeczno-patriotycz-
nej na rzecz umacniania obronności kraju. Współpracuje z Żołnie-
rzami Wyklętymi m.in.: legendarnym śp. Antonim Hedą „Szarym” 

WACŁAW BOJARSKI – ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY

[płk, brygadierem, gen. bryg. WP]; śp. płk Janem Sadowskim, czy 
śp. Stefanem Melakiem, przewodniczącym Komitetu Katyńskiego. 
Jest współzałożycielem pierwszej organizacji piłsudczykowskiej 
TPJP-ZPRP i STOP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Członek Fede-
racji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, dzia-
łający w szeregach Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Związku 
Piłsudczyków RP. Działacz społeczny na szczeblu samorządowym. 
Honorowy obywatel Głowaczowa. Wykazał się dużą inicjatywą  
w zakresie upamiętniania tradycji oręża polskiego na terenie regio-
nu radomskiego, a szczególnie puszczy Stromieckiej i Kozienickiej. 
Szczególnie zaangażowany w pracy z młodzieżą szkolną. Odbył 
kilkadziesiąt spotkań środowiskowych w szkołach m. Głowaczowa, 
Ryczywole, Warki, Magnuszewa, Białobrzegów,  z okazji uroczysto-
ści narodowych i państwowych. Inicjator sesji popularno-nauko-
wych, konkursów i wystaw tematycznych upamiętniających  trady-
cje oręża polskiego,  organizowanych w szkołach i placówkach kul-
turalnych. Z jego też inicjatywy w szeregu szkół powstały izby pa-
mięci narodowe, [ostatnio w szkole w Studziankach Pancernych], 
uporządkowano mogiły żołnierzy września 1939 r. i żołnierzy AK  
na terenie Puszczy Stromieckiej. Współtwórca i fundator Pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Głowaczowie. Wieloletni członek 
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP. Działając również 
w SSP i FSRiWSZ RP brał aktywny udział w uroczystościach, organi-
zowanych przez wymienione stowarzyszenia.

Za duże zaangażowanie, inspirację i organizację uroczystości 
patriotyczno-obronnych wyróżniany: awansem do stopnia kapita-
na WP, pułkownika Związku Piłsudczyków RP oraz wieloma odzna-
czeniami resortowymi i piłsudczykowskimi. 

Zmarł 23 stycznia 2017 r.

[materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego 
w dniu 14.01. 2017 r. ]

Wiesław Leszek Ząbek
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